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Hallo aller leukste liefste bevers,  
 
Wat hebben wij weer ontzettend veel leuke programma’s gehad! 
Jullie hebben oud Hollandse scoutingspellen gespeeld, wat hebben jullie hier gelachen. Jullie 
hebben een levensgrote knikkerbaan gemaakt in onze eigen Grote Zaal. Natuurlijk hebben jullie ook 
een enorm gave route gelopen. Tijdens de route hebben jullie een kruispuntenroute gehad, moesten 
jullie puzzelstukjes volgen en een kralenroute terug naar het HK. Daar lag een échte schat voor 
jullie verborgen. Jullie hebben tijdens de route goed gelopen en gerend. De leiding had moeite om 
jullie bij te houden ze hebben hier nog twee dagen van moeten bijkomen.  
En wie was diegene die de route gemaakt had? Die is namelijk nog eens terug geweest en toen had 
hij alle sleutels gestolen van het HK. We moesten samen met onze vriendjes en vriendinnetjes de 
raadsels en puzzels oplossen om weer overal in te mogen. Als leiding waren wij enorm bezorgd of 
ons dit ging lukken. Want wat hadden wij de welpen moeten zeggen als ze het HK niet meer in 
konden? Maar gelukkig hebben wij de beste en slimste bevers die ons konden helpen.  
 
Hebben jullie papa en mama nog verteld over die keer dat wij zeeslag hebben gespeeld? En 
geknutseld hebben voor Halloween? De mooie pompoenen, slingers met ratten, heksensokken en 
andere Halloween dingen. Daarnaast hebben we nog allemaal kleine spelletjes gespeeld zoals: 
verstoppertje, chinees voetbal, moordenaartje, op lengte van groot naar klein gaan staan ect. 
 
Hoe spannend was het om de leiding te zoeken? Toen jullie eerst knikkers moesten verzamelen, 
daarna goudklompjes en deze konden wisselen voor bevereuro’s. En als kers op de taart hebben 
jullie clowntjes en sea life kaartjes verdiend. Wat hebben jullie toen goed jullie best gedaan om de 
leiding te zoeken. Wij denken dat het de volgende keer stukken lastiger gaat zijn met verstoppertje 
want jullie weten nu alle verstopplekken te vinden.   
 
En als laatste hebben wij nog heerlijk gebakken. Wat waren die cupcakes heerlijk en de pepernoten 
een beetje verbrand L. Wat zijn jullie toch leuk om te zien met alle poedersuiker op jullie neuzen.  
 
Datums:  

- 25-26 maart   Kamp 
- 8 april   Paaseieren 

actie 
- 3 en 4 juni   Kamp 
- 17 juni   Beverdoedag 
- 16 t/m 18 juli   Zomerkamp 

 
Groetjes jullie aller leukste beverleiding,  
Babbel, Sander en Snabbel 


