De Beverkrant
K

Wat kun je vinden in de beverkrant?

Hier is ‘tie dan. De allereerste
officiële Beverkrant.
Op deze manier blijven jullie op de
hoogte van het allerlaatste nieuws
bij de bevers van de Gouden
Cirkel.
En het dorp Hotsjietonia waar de
bevers iedere zaterdag in spelen.
De meeste opkomsten zijn op ons
clubhuis t’ wijland maar soms gaan
we ook op avontuur.
In het programma op pagina 2 kun
je hier informatie over vinden.

Hallo Bevers, Stuiter hier.
Wat leuk dat jullie een
echte beverkrant hebben.
Zoals jullie weten spelen
jullie iedere zaterdag in mijn
dorp Hotsjietonia, voor de
nieuwe bevers klinkt dit nog
nieuw maar binnenkort
zullen jullie hier veel meer
over te weten komen!
Ook heb ik vernomen dat er
een paar bevers gaan
overvliegen naar de welpen.
Gaan jullie vliegen dan?
Nee dat zal wel niet, wij zijn
landscouts en blijven met
beide benen op de grond.
En ik moet nog even zeggen
dat er een paar bevers
worden geïnstalleerd, dit
betekend dat je een echte
bever word met een blouse
met badges en een mooie
das met een klompje.

Horizontaal
4. Hoe heet het dorp
waar de bevers in spelen?
7. Wie is het hoofdfiguur
van hotsjietonia?
Tot snel!
8. Hoe heet het als je een
das en een klompje krijgt? Groetjes Stuiter

Verticaal
1. Hoe heet de jongste speltak bij scouting?
2. Hoe heet het als je naar de volgende speltak
gaat?
3. Wat voor kleur blouse draag je bij de bevers?
5. Hoe heet ons clubhuis?
6. Wat voor kleur blouse draag je bij de welpen?
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Bever Programma September / Januari 2019-2020
September:

December:

** Informatie volgt nog

7 December: Leiding verjaardagsopkomst
7 September: Gewone opkomst
14 December: Gewone opkomst
14 September: Toorenvliedt park **
21 September: Spelletjes opkomst + Installatie ** 20 December: Kerstopkomst vrijdagavond **
28 September: Heel Hotsjietonia bakt **
28 December: Kerstvakantie

Oktober:

5 Oktober: Dierendag opkomst
12 Oktober: Herfstvakantie!
19 en 20 Oktober: Overvliegweekend **
26 Oktober: Gewone opkomst

Januari:

4 Januari: Kerstvakantie
11 Januari: Eerste opkomst van het nieuwe jaar

November:

2 November: Gewone opkomst
9 November: Gewone opkomst
16 November: Gewone opkomst
23 November: Gewone opkomst
29 November: Sinterklaas vrijdagavond **
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