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SPELTAK SPECIAL 

De Bevers zijn de jongste kinderen 
binnen scouting en zijn tussen de 5 
en 7 jaar oud. Het hele jaar door doen 
ze leuke activiteiten, zoals proefjes 
of suikerklontjeskastelen maken. In 
deze speltakspecial gaan we jullie wat 
vertellen over het beverweekendje dat 
op 7 en 8 april heeft plaatsgevonden. 
Tijdens dit weekendje stond het thema beroepen centraal. Want tja, 
wat wil je nu worden als je groot bent? Keet Kleur nam de Bevers mee 
naar Hotsijietonia op zoektocht naar een nieuw beroep voor haar. Want 
schilderen, daar was ze wel een beetje mee klaar. 

Op zaterdag arriveerden de bevers om 10.15 uur en legden ze samen 
met papa en/of mama de slaapspullen klaar. Spannend voor sommigen, 
want een aantal Bevers hadden nog nooit bij scouting geslapen. Daarna 
kon het weekendje dan toch echt beginnen. 

Keet Kleur nam de Bevers mee naar het eerste programma van de 
zaterdag: een Curriculum Vitae, oftewel een CV, maken. Poeh, wat 
een moeilijke termen kwamen er in dat programma voorbij. Vacature, 
sollicitatiebrief, Curriculum Vitae... En dan nog een heel stel moeilijke 
woorden. Een CV hebben alle Bevers dus gemaakt. Hierbij mochten de 
Bevers allerlei vragen beantwoorden: zoals wat hun lievelingskleur is, 
hun lievelingseten, of ze broertjes of zusjes hebben, maar ook vragen 
zoals wat ze later willen worden en wat ze willen verdienen. 

De Bevers wisten al goed wat ze wilden worden. Beroepen zoals 

brandweer, snoepverkoper, drummer, 
autogaragemonteur, politieman, 
timmerman, voetballer of uitvinder kwamen 
voorbij. En op de vraag wat ze dan wilden 
verdienen wisten ze ook al goed antwoord. 
Geld natuurlijk, bijvoorbeeld een miljoen 
per jaar, maar €1080 per jaar was toch ook 
wel goed voor sommige Bevers. Naast geld 
wilden ze ook wel graag snoep verdienen. 

Daarna kwamen buurman en buurman 
op bezoek. Ze begonnen zo maar in een 
onderdeel van een bed te zagen of te 
hameren. Gelukkig lieten ze nog wel wat over 
van het bed en gingen ze over op de uitleg van twee leuke spellen: 
beroepenkwartet en het buurman en buurman spel. 

Na de lekkere lunch zijn de Bevers naar het dorp gegaan en hebben hier 
een aantal beroepen mogen bezichtigen en ervaren. Zo zijn ze naar de 
bibliotheek geweest waar ze achter de schermen van de sorteermachine 
hebben mogen kijken. Want wat gebeurt er nu eigenlijk met de boeken 
die ingeleverd worden? Die komen achter het luik 

dus op een rolband terecht. Deze 
rolband brengt ze naar een scanner. 
Hier worden de boeken geregistreerd 
en per afdeling gesorteerd. Soms 
ging het niet helemaal goed, dan 
hielpen de Bevers de robot door de 
boeken in de goede bak te plaatsen.

Na de sorteerrobot te hebben zien 
werken kregen de Bevers nog een 
rondleiding door de bibliotheek. 

Ze mochten zelfs een kijkje nemen 

Beverweekend
Beroepen met 
Keet Kleur

De Zaterdag
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in de kamer van de directeur. De Bevers 
zijn  naast het bezoek aan de bibliotheek 
nog naar Jamin geweest, de snoepwinkel 
van Uden. Hier kregen we uitleg over 
de voorraad van de vele snoepjes en 
mochten de Bevers de verkoopster 
helpen met snoepjes of chocola 
afwegen. Het leukste aan het bezoek 
van de snoepwinkel was natuurlijk het 
uitzoeken en opeten van een snoepje. 

Ook zijn de Bevers naar 
speelgoedwinkel Top1Toys geweest. 
Wat een feest was dat. De Bevers 
wilden er niet meer weg. Wat is Ninjago 
gaaf zeg! Nou, wat een belevingen 
allemaal. 

Toen nog lekker terugwandelen naar het clubgebouw vanaf het dorp 
waar alle Bevers toch wel erg moe van waren. Dan maar even lekker op 
bed liggen of zelfs toch nog even spelen. 
Na het rusten en/of spelen stond de volgende verrassing voor de Bevers 
klaar: een bezoekje aan De Pannenkoekenbakker. Wat een ervaring om 
in de keuken mee te mogen kijken met de bakker. 27 pannenkoeken 
konden in één keer gebakken worden. 
De bakker staat niet zelf met een pan 
te bakken hoor. Er stonden 3 machines 
in de keuken met ieder 9 pannen 
die stonden te draaien op een platte 
schrijf. De bakker doet hier het beslag 
in en de pannen draaien door een 
soort van oven zodat de pannenkoek 

van boven en van onder lekker 
bruin en gaar wordt. Na het bezoek 

in de keuken mochten de Bevers lekker 
smullen van een pannenkoek die ze zelf 
mochten versieren. De speeltuin bij De 
Pannenkoekenbakker was ook erg leuk!
Bij terugkomst op het clubgebouw gingen 
de Bevers hun bedje in, waar ze na het 
spelen met de zaklamp fijn gingen slapen. 

Zondagochtend zijn de Bevers gestart met 
een lekker croissantje en een boterham. 
Daarna met z’n allen in auto’s en op naar 
het laatste beroep: een varkenshouder. 
We zijn naar Kikis geweest, de biologische 
varkensboerderij van Hans en Anja Donkers. 
Onno en Jarno, Explorers van Scouting 
Uotha, hadden samen met hun klasgenoot Robin een programma in 
elkaar gezet voor de Bevers op de boerderij. Ze hadden een quiz gemaakt 
en ons rondgeleid door de stallen. Wat waren sommige varkens groot! 
Het waren dan ook wel moedervarkens, oftewel een zeug. Wat een gekke 
benaming was dat. En een papa varken heet een beer, dat was nog 
gekker. In een stal met biggen mochten de Bevers ook gaan zitten. Er 
zaten wel brutale biggen bij, die wilde zo je overall of laarzen opeten. 

Na het leuke bezoek op de boerderij gingen 
we weer terug naar het clubgebouw. En daar 
stonden de ouders al te wachten. Nog even 
afsluiten met Keet Kleur en dan lekker naar 
huis. Nu heeft Keet Kleur heel veel leuke 
beroepen gezien dit weekend. Toch heeft 
ze nog geen ander beroep gekozen en gaat 
hier nog even goed over nadenken. 

Nog een verrassing

De zondag

.
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Bij de varkensHmmmmmmmm

Ah wat lief
Pannenkoeken


