
Dag Bevertjes  

Eerst en vooral wensen we jullie een gelukkig 
nieuwjaar!! In 2022 deden we al geweldige activiteiten. 

Denk maar aan de Sint die langs kwam of ons toffe 
kerstfeestje. In 2023 gaan we natuurlijk ook nog super 

veel leuke dingen doen. In januari zien we jullie op 
vrijdagavond omdat jullie leiding examens heeft. We 

doen de grote beverquiz en spelen samen 
gezelschapsspelletjes. In februari kunnen jullie lekker 

spaghetti komen eten. Vervolgens gaan we deze maand 
zelf ook eens koken! Jullie horen het al er staan nog 

veel leuke dingen op jullie te wachten.  

 

Veel groetjes van jullie leiding!  
 

Echo, Tic Tac en Rusty  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zondag           
1 januari                

Gelukkig nieuwjaar! Vandaag is het geen scouts omdat jullie nog aan het 
uitrusten zijn van gisteren avond.  

Zondag         
8 januari    
14u-17u 

Op de scouts moeten we het nieuwe jaar ook goed inzetten natuurlijk! 
We nodigen jullie daarom samen met mama, papa… uit op onze jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie.  

Vrijdag          
13 januari  

18u30-20u30         

Kijken jullie ook zo graag naar films? Wij wel hoor! Deze avond zijn jullie 
welkom in onze echte scoutscinema. Als jullie willen mogen jullie een 
dekentje meenemen om het extra gezellig te maken. Wij voorzien de 
rest! 

Vrijdag          
20 januari 

18u30-20u30 

Uno, ganzenbord, memory… Vanavond spelen we gezelschapsspelletjes! 
Jullie mogen jullie favoriete spelletje zeker meenemen.  

Vrijdag           
27 januari  

18u30-20u30 

Wie is de slimste bever van alle bevertjes? Dat zullen we deze avond 
zeker ontdekken! We spelen namelijk ‘de grote Beverquiz’.  

Zaterdag 4   
en zondag 5 

februari                  

Na lang wachten is het eindelijk weer tijd voor ons jaarlijkse 
spaghettiweekend. Jullie kunnen het hele weekend samen met jullie 
ouders, familie, vrienden… spaghetti komen eten. Meer info volgt!  

Zondag          
12 februari 

14u-17u 

Er is iets heel erg gebeurd! Mario Bros is ontvoerd… Wie heeft dit 
gedaan? Met welk voertuig? Op welk moment van de dag?  Helpen jullie 
ons mee te zoeken naar de dader? We spelen cluedo vandaag!  

Zondag          
19 februari 

14u-17u 

Kunnen jullie alle opdrachten binnen de tijd voltooien? Vandaag spelen 
we 1 tegen allen!   

Zondag          
26 februari 

14u-17u 

Hopelijk zijn jullie goed in de keuken zodat we vandaag veel lekkere 
dingen kunnen maken. We gaan koken! Breng zeker 5 euro mee voor de 
ingrediënten. 


