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Colofon  

  

Naam: Alef  (eerste contactpersoon) 

Mobiel 06 2658 5342 

  

Naam: Douwe 

Mobiel 06 16941713 

  

Naam: Tessa 

Mobiel 06 30560447 
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Voorwoord 
Tijdens de quarantaine kunnen we geen fysieke opkomsten houden. Daarom hebben we alternatieve 
opkomsten waarbij je met jouw kind een opkomst kunt hebben. Deze zal bestaan uit scoutingactiviteiten die 
jouw kind zelf kan doen of activiteiten die jij samen met het kind kunt doen. De activiteiten staan 
omschreven in dit boekje. Ook is er in dit beverboekje een strippenkaart waarop het kind de activiteiten kan 
afvinken. 
 
Daarnaast zal het beverteam ook graag contact houden met de bevers/ouders via skype (als dit niet lukt 
kunt u altijd ons whatsappen/bellen). Hier is een moment voor op de reguliere opkomsttijden 
 
Als u vragen heeft kunt u ons whatsappen op de vermelde telefoonnummers. 
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1 OM TE BEGINNEN 
 
 
1.1 De benodigde contactgegevens 
Om te beginnen moeten we eerst een paar van uw gegevens hebben om contact op te kunnen nemen. We 
zullen contact opnemen via skype zodat we elkaar de bevers kunnen zien. Wij zullen een bevergroep maken 
waar jullie allemaal worden uitgenodigd. 
 
Daarnaast zouden we graag uw adres willen hebben. Dit is omdat we op sommige opkomstdagen een 
pakket aan de stoep willen leveren. Hierin zal een activiteit met het benodigde materiaal voor een 
thuisopkomst zijn. 
 
1.2 Waar kun je je gegevens opsturen 
De contact gegevens kunnen jullie sturen naar de mail (bevers@kantankye.nl) of naar de 
contactpersonen via whatsapp. 
 
1.3 Voor de bevers 
Voor de bevers is er een strippenkaart, deze moet uitgeprint worden. Hierbij moet je zeggen dat de bever 
een activiteit mag kiezen die zij graag wil doen. Je mag zelf kiezen wanneer of hoe veel activiteiten jij met je 
bever wil doen. Het vele activiteiten doen wordt natuurlijk beloond met een insigne. 
 
1.4 Contact met de beverleiding 
De beverleiding zal elke zaterdag tijdens de reguliere opkomsttijd aanwezig zijn op skype (zaterdag 10:30 tot 
11:30). Hierbij kunnen vragen worden gesteld en/of de behaalde activiteiten worden getoond. Als er een 
pakket is zal deze ook rond deze tijd worden bezorgd. Het eerste pakket kun je verwachten op zaterdag 18 
april. 
Als er geen printer thuis is kunnen de beverleiding ook het boekje uitprinten en met het eerste pakket 
meesturen. 
 
1.5 Vrienden en vriendinnen 
De beverleiding ziet ook graag vrienden en/of vriendinnen van de bevers. Daarom kunnen de activiteiten 
ook met vrienden of vriendinnen worden gedaan (let op, niet te veel).  
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2 ACTIVITEITEN 
 
 
 
2.1 Omschrijf je omgeving 
De beverleiding zou graag willen weten waar jullie wonen. Laat je kind jouw huis/omgeving 
tekenen/fotograferen, bonuspunten voor een leuke omschrijving bij de foto/tekening. Wanneer dit gedaan is 
kan je de bever leiding contacteren en volledig kunnen uitleggen waar je woont en wat je doet in je 
omgeving. 
 
2.2 Koken met Rozemarijn 
Zoals misschien jouw kind al weet, kookt Rozemarijn graag. Laat het nou net zo zijn dat wij sommige 
recepten van haar kookboek hebben. Deze zijn als volgt: 
 
Appelmoes: 
 
Ingrediënten: 

- 3-4 appels 
- 40 gram suiker 
- 50 ml water 

Hoeveel appels nodig zijn hangt af van het formaat, maar het kan geen kwaad als je iets meer of minder 
hebt voor het resultaat. Ik gebruikte dit keer Elstar appels, die zijn al wat zoeter van smaak waardoor je niet 
veel suiker nodig hebt. Goudreinetten zijn ook goed geschikt, wellicht 
dat je daarbij wel iets meer suiker wil toevoegen. Proef vooral even, je 
kunt ook op het laatst wat suiker naar smaak toevoegen. 
 
Bereiding: 
Schil de appels, verwijder de klokhuizen en snij ze in blokjes. Doe ze in 
een pan met de suiker en het water en zet op het vuur. Breng aan de 
kook en laat op een middelhoog vuur zo’n 10 minuten pruttelen. Roer 
af en toe even door. 
 
Zandkoekjes: 
 
Ingrediënten: 

- 200 gram bloem 
- 75 gram suiker 
- 1 eierdooier 
- 1 zakje vanille suiker 
- 125 gram boter 
- 1 eetlepel koud water  

Benodigdheden 
- Bakplaat met bakpapier 
- Deegroller 
- Vormpjes? 

 
Doe de bloem, suiker, vanillesuiker in een kom. Voeg de boter in blokjes en de eidooier toe. Mix tot een 
kruimelig geheel. Voeg dan de eetlepel water toe en kneed het deeg met je handen tot een stevige bal. Is 
het nog erg droog, voeg dan een beetje extra water toe, is het erg plakkerig dan een beetje bloem. Wikkel 
het deeg in een stuk plasticfolie en leg een half uurtje in de koelkast. Als het deeg koud is dan krijg je een 
extra knapperig resultaat en is het makkelijker te bewerken. Verwarm de oven op 175 graden. 
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Haal het deeg daarna uit de folie. Bebloem een ondergrond en rol het deeg uit met een deegroller. Steek er 
met een vormpje vormen uit en leg deze op een bakplaat met bakpapier. De koekjes lopen niet heel erg uit 
maar het is wel goed om een beetje ruimte ertussen te houden. Schuif de bakplaat met de zandkoekjes de 
oven in en bak de koekjes in 15 minuten goudbruin. Haal de bakplaat uit de oven en laat de koekjes erop 
afkoelen. 
 
Cake: 
 
Ingrediënten: 

- 200 gram boter 
- 200 gram zelfrijzend bakmeel 
- 200 gram suiker 
- 8 gram vanillesuiker 
- 4 eieren 
- Snufje zout 

Benodigdheden 
- Bakvorm 

Verwarm de oven voor op 175 graden. Meng in een kom de boter, suiker, 
vanillesuiker en zout tot een romig mengsel. Voeg de eieren één voor één toe en mix 
tot een glad mengsel. Voeg het zelfrijzend bakmeel beetje bij beetje toe aan het 
beslag. Blijf mixen tot je een glad beslag hebt. Stort het beslag in een ingevette en 
bebloemde bakvorm. Bak de cake in 60 minuten gaar op 175 graden. Na het bakken 
stort je de cake op een rooster en laat hem volledig afkoelen. 
 
2.3 Teken je huisdieren of omgevingsdieren 
De beverleiding is ook zeer geïnteresseerd in de dieren die bij jullie thuis of in de buurt zijn. Daarom zouden 
we graag tekeningen van je huisdieren of dieren in de omgeving willen hebben. Tijdens de reguliere 
opkomsttijden zouden we graag de tekening en een beschrijving van het dier willen hebben. 
 
2.4 Stuur een kaartje aan je oma(’s)/opa(’s) 
Omdat je niet meer je opa(‘s)/oma(‘s) kan bezoeken is een kaartje een leuk alternatief. Zorg voor een 
persoonlijk kaartje waar ze helemaal van opfleuren. 
 
 
2.5 Speurtocht 
Omdat we vaak met scouting speurtochten doen kan je ook met je kinderen een speurtocht doen. Op de 
volgende pagina is een speurtocht met kruisjes. De speurtocht is in de braak. Het is de bedoeling dat op elk 
kruisje een snoepje (in een kistje) of een ander voorwerp dat aanduidt dat de bever op de juiste locatie is, 
deze zou jij zelf hier moeten leggen. 
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2.6 Kuikentje maken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is bijna Pasen, en daar horen eieren bij, maar waar 
moet je je eieren laten? Leuk voor het paasontbijt of als 
versiering op de vensterbank, je eigen eierhouder! 
Voor het maken van de eierhouder heb je nodig: 

- een wc-rol 
- lijm 
- een schaar 
- papier (in verschillende kleuren) 
- potloden, pennen, stiften 
- stickers en andere versiersels 

 

Om te beginnen knip je de wc-rol doormidden. Om het gras te ma-
ken knip je een stuk papier ter lengte van de omtrek van de wc-rol, 
en hoog genoeg om de rol te bedekken, uit. Je kan hiervoor ge-
kleurd papier gebruiken, maar je kunt ook wit papier inkleuren. 
Hierna knip je de strook papier zo dat de bovenkant op graspunten 
lijkt. 
 
Plak vervolgens het gras rond de wc-rol, en je hebt het eerste deel 
voltooid. 
 
Om je eierhouder verder te decoreren kun je een konijntje of een 
kuikentje of zelfs een dino maken. Deze kun je helemaal zelf be-
denken en zo gek maken als je zelf wilt. Teken eerst het dier en 
voeg daarna de oren, ogen, snavel en/of snuit toe. 
 
Als laatste stap plak je je dier achter 
op je eierhouder zodat het dier naar 

je toe kijkt. In het plaatje staan verschillende voorbeelden van wat je allemaal wel niet 
kunt bedenken. We zien graag wat jullie ervan maken! 

 
 
2.7 Nederland in beweging 
Omdat je tijdens de lockdown veel binnen zit en niet beweegt is het leuk om in beweging te blijven. Daarom 
kunnen de kinderen (als je wil kan je ook meedoen) heel Nederland beweegt volgen. Dit is elke 
doordeweekse dag om 19:15 op Nederland 1. 


