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Nikki, Tessa, Ellis, Sasha, Emma, Nicky en Willeke

Shivani, Fayenne, Björn, Faber, Rens, 
Gwen, Hugo, Tijn, Jens en Dieke



2

De bevers hebben tijdens de corona 
gedraaid, want ook de bevers gaan door. De 
bevers vinden Corona maar niks. Dat was 
wel minder, maar online ging het draaien 
prima. We hebben een online bingo gedaan 
met alle bevers, de papa’s en de mama’s. 

De bevers moesten op een a4’tje een groot 
vierkant tekenen met daarin moesten 16 
kleine vierkantjes. Daarna kregen ze de 
plaatjes en de cijfers die ze in de vierkantjes 
konden tekenen. Ze mochten kiezen wat ze 
wilden tekenen, want er was meer keuze 
dan de 16 plaatjes en cijfers. Als iedereen 
dit gedaan had, konden we beginnen. 

Via een foto in de ouder-app werd er een 
kaartje gestuurd, had je dit kaartje met de 
bijbehorende tekening en cijfer, dan kon je 
dit afvinken. Dit werd gedaan met snoepjes, 
fiches, muntjes enz. Dit ging ontzettend 
goed en de ene bever na de andere had 
natuurlijk bingo. Ze hadden een verrassing 
verdient, maar ze moesten nog even 
wachten. Dit wisten ze pas de week erop als 
ze echt weer naar scouting mochten 
komen. Echt super spannend!

Draaien tijdens corona
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Zaterdag 20 februari mochten de bevers voor het eerst weer naar de scouting 

komen, en waren super enthousiast! Maar ook de leiding vond het leuk om weer 

te draaien en alle bevers te zien. Het was fantastisch wee, echt super fijn! Sterre 

Stroom had op een van haar reizen iets gezien dat ook voor de bevers haar erg 

leuk leek om te doen, namelijk pyro-domino. Dat is domino met lucifers. Je zet de 

lucifers naar elkaar en als je ze aansteekt krijg je een domino-effect. De bevers 

waren meteen enthousiast en wilden meteen beginnen. We hebben in groepjes 

van drie een mooi kunstwerk gemaakt dat we aan konden steken. We begonnen 

door de lucifers naast elkaar in het zand te zetten.

In het ene groep werd een vis gemaakt, een andere maakte de zon, en een 

groepje ging weer aan slag om een vuur-kunstwerk te maken. De bevers hadden 

hele mooie domino’s gemaakt! Daarna kwam het moment dat we de lucifers aan 

mochten steken. Dat was wel heel erg spannend, want zou het wel allemaal 

branden? Maar het lukte! De lucifers gingen allemaal een voor een branden, dat 

gaf een mooi effect. De kinderen en de leiding waren onder de indruk en blij dat 

het was gelukt. 

Als laatste hadden we nog de verrassing van de bever-bingo. Want bij bingo horen 

prijzen. Dit was (tromgeroffel) een snoepketting. De bevers kregen een rode 

snoepveter en konden daaraan allemaal chipjes rijgen. Alle bevers waren zeer 

verrast, maar vonden het vooral lekker.


