
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beverkrant 

Bever opkomsten  

29 augustus 2020 – 30 januari 2021 

29 aug: Eerste opkomst 
 5 sept: Gewone opkomst 
12 sept: Opkomst 10u tot 13u – informatie volgt 
19 sept: Gewone opkomst 
26 sept: Installatie - informatie volgt 
 3 okt: Overvliegdag - informatie volgt 
10 okt: Gewone opkomst 
17 okt: Geen opkomst - vakantie 
24 okt: Gewone opkomst 
31 okt: Halloween opkomst 
 7 nov: Geen opkomst 
14 nov: Insigne opkomst 
21 nov: Insigne opkomst 
27 nov: Sinterklaas – informatie volgt 
5 dec:  Gewone opkomst 
12 dec: Gewone opkomst 
18 dec: Kerst opkomst – informatie volgt 
26 dec: Geen opkomst – vakantie 
 2 jan: Geen opkomst – vakantie 
 9 jan: Gewone opkomst 
16&17 jan: Winterkamp – informatie volgt 
23 jan: Gewone opkomst 
30 jan: Gewone opkomst 
 

Stanley stekker heeft 

de telefoon van 

hotsjietonia weer 

gemaakt 

     

Hotsjietonia 

Nieuws 

Alle bewoners van 

Hotsjietonia zijn in 

het dorp gebleven 

om vakantie te 

vieren. 

Het was één groot 

feest 
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Rozemarijn heeft 

slakken in de 

tuin, gelukkig 

helpt Noa een 

nieuw huisje voor 

ze te vinden 

Bericht van Stuiter 

Hoi Bevers,  
Hebben jullie ook zoveel zin in het  

nieuwe scouting seizoen? 
Lees maar snel de krant, dan weten jullie 
wat er is gebeurt in het dorp tijdens de 
vakantie. Ook kunnen jullie het nieuwe 
programma in de krant vinden en je mag 

mij inkleuren, zoals je kan zien heb ik  
in de vakantie gevliegerd.  

Er worden dit seizoen bevers 
geïnstalleerd, welkom bij de scouting!  
En er gaan bevers overvliegen naar de 

welpen, supergaaf! 
Het wordt weer een gaaf scoutingseizoen! 

Tot snel, 

Groetjes Stuiter 

 

 

Bericht van de leiding 

Hoi Bevers, 
Een nieuw scoutingseizoen, 
een nieuwe beverkrant. Na 
zes weken vakantie hebben 
wij weer heel veel zin om 
naar Scouting te gaan! De 
gewone opkomsten zijn van 
10.00u tot 12.00u op ons 
clubhuis. Voor de bijzondere 

opkomsten krijgen jullie 
informatie van te voren.  
Trek je oude kloffie maar 
aan en laten we gave 
avonturen gaan beleven!  
Mocht je een keer niet 

kunnen, graag afmelden bij 
de leiding. 

Groetjes, 

Marcella, Dennis, Dionica, 
Yurre en Jorieke 


