
 

 

 

 

 

 

 



Hoi! 

Wij vinden het allemaal heel erg leuk dat jij samen met ons komt spelen bij de 

bevers. Misschien weet je al wat bevers zijn, maar misschien ook nog niet. 

Nou, bevers zijn dieren met grote tanden en een hele dikke staart. In dit boekje zie 

je, als je verder leest, allemaal plaatjes van verschillende bevers. Bevers leven in een 

grote vijver of rivier, waar ze kunnen zwemmen en spelen. De kleine bevers, zoals jij, 

zijn hier natuurlijk niet alleen. Want er zijn een heleboel andere kleine bevers, een 

aantal grotere bevers, zoals Bucky, Valko en Rusty.  

Samen spelen ze in dorp Hotsjietonia. Met Stuiter beleven we veel spannende 

avonturen en leren we ook de andere bewoners kennen. Zoals Fleur Kleur, Bas Bos, 

Professor Plof en Stanley Stekker.  

Wat doen we nu eigenlijk op zo’n zaterdagochtend?  

We spelen met 14 kinderen en 8 stafleden. Samen spelen we vaak, bij of in de 

blokhut, maar ook vaak buiten in de bossen. We proberen zoveel mogelijk 

verschillende dingen met jullie te doen. Soms mogen de papa’s en mama’s zelfs mee 

komen spelen. Wat we bijvoorbeeld wel eens doen is: knutselen, wandelen, koken 

en bakken, spelletjes, schat zoeken, kampvuur maken en nog een heleboel andere 

dingen. 

  

Algemene informatie 

We draaien iedere zaterdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in blokhut “Den 

Ekelhoek” ( Ekelpad 2, tel. 040 2263824). Soms kan dit wijzigen. Hierover krijg je dan 

van ons nog bericht. We hebben bijvoorbeeld ieder jaar een ouderavond, twee 

weekenden en een super leuk zomerkamp.  

Alle informatie krijgen jullie tegenwoordig digitaal middels de nieuwsbrief of een 

emailbericht.  

Voor vragen en informatie kunt u altijd terecht bij onze teamleidster Birgit de Vaan 

(Bucky). Te bereiken op het telefoonnummer 06 50912285 

 

 

Stafleden 

Birgit de Vaan  Bucky 

Jasper Janssen   Valko  

Thijs Verfuurden  Rebo 

Colin Berkers  Keeo 

Maud Guitjens  Rusty 

Joris Berkers    Malak 

Thijs van Galen  Groki 

Jeroen vd Water  Tik Tak



Stafleden 

 
Bucky 
 

Bucky is een lieve kleine bever. Ze vindt het heel 

leuk om met de anderen te spelen. Het liefst is ze 

de hele ochtend druk in de weer met alles en 

iedereen om haar heen. Ze is altijd met van alles 

bezig. Druk, druk, druk. Voor spelletjes heeft ze 

altijd tijd. Dat is toch wel het leukst wat er is om te 

doen. Het liefst doet ze estafette spelletjes, omdat 

ze rennen ontzettend leuk vindt. Wel vindt ze 

spelletjes het allerleukste als ze wint, maar ja, dat 

kan niet altijd. In dorp Hotsjietonia doet ze altijd 

goed mee. Echt een gezellige bever om mee te spelen. 

Groki 

Groki is een hele lieve groene kikker die in de vijver 

woont, in dorp Hotsjietonia.  Hij speelt  graag met alle 

bevers. Het leukst vindt  hij om met de kinderen mee 

tikkertje te doen. En verstoppertje vindt hij heel leuk. Het 

liefst wil hij dan alle andere bevers gaan zoeken. Hier is hij 

ook heel goed in. 

Hij gaat ook graag naar één van de huisjes in dorp 

Hotsjietonia. Even kijken wat ze daar allemaal aan het 

doen zijn. Hij hoopt natuurlijk een van zijn 

lievelingsspelletjes. 

 

Valko 
 

Valko heet eigenlijk Valkoog. Die naam heeft hij gekregen omdat 

hij ontzettend goed kan zien. Daar zijn alle andere bevers heel 

erg blij mee, want hij kan ons allemaal leren om goed te kijken. 

Daarvoor laat hij ons allerlei spelletjes doen waarbij we onze 

ogen goed moeten gebruiken. Zo kan Valko heel erg goed 

ringwerpen, vuurtje stoken, met een waterpistooltje schieten en 

zo kan ik nog wel een hele lijst met spelletjes opnoemen. Maar ik 

zou zeggen kom gewoon gezellig met Valko spelen, dan leert hij 

je vanzelf een aantal van die spelletjes. 



Malak 
 

Malak is de wijze uil. Hij woont in het bos bij de vijver van de 

bevers. Malak komt heel vaak spelen met de bevers. Dat vindt hij 

leuk en ook heel gezellig. Het liefst speelt Malak mee buiten in 

het bos. Daar spelen vindt hij het leukste wat er is. Verder kun je 

altijd bij Malak terecht voor raad. Hij is tenslotte niet voor niets zo 

wijs. 

 

  

Rebo 

Rebo is een bever die erg van de regenboog houdt, 

daarom hebben ze hem ook Regenboog genoemd. 

Naarmate hij ouder werd, is de naam afgekort omdat 

de kleine bevers zijn naam een beetje moeilijk vonden. 

Nu heet hij Rebo. 

Rebo hoort bij de grotere bevers. Rebo kent heel veel 

spelletjes van toen hij zelf nog klein was. Die leert hij 

ons dan ook wel eens een paar. Dat zijn hele leuke 

spelletjes. 

 

 

 

Keeo 

 

Keeo is zoals we dat noemen een zilveren bever. 

Dit is hij al jaren. Dat komt zo, enkele jaren geleden 

is Keeo getroffen door de bliksem. Hij veranderde 

toen helemaal van kleur. Heel zijn vacht kreeg een 

zilveren kleur. Vanaf dat moment kon hij ook met 

de mensen praten. Gelukkig heeft hij dat ons de 

afgelopen jaren ook geleerd, daardoor kunnen wij 

nu allemaal ook praten met alle mensen die in 

Huize Hotsjietonia wonen. Keeo vindt ook een 

aantal spelletjes heel leuk om te doen, maar het 

leukste vindt hij het toch als de bevers moeten raden wat hij weghaalt, dus eerst 

mogen ze even kijken en dan haalt hij iets weg, ra ra wat is het? 

 

 

 

 



 

Rusty 

Rusty is een actieve bever. Ze vindt het leuk om 

spelletjes te bedenken. Als ze spelletjes bedenkt 

zijn dat meestal spelletjes die je met 2 of meer 

bevers kunt doen. Want het is toch veel leuker 

om samen te spelen? Wanneer de bevers samen 

spelen hebben ze dolle pret! 

Spelletjes die Rusty leuk vindt om samen te doen 

zijn bijvoorbeeld memorie, een bordspel, dirigentje en touwtje springen met zo’n 

groot springtouw. Veel van deze spelletjes zal Rusty zeker een keer samen met jullie 

willen doen op zaterdagochtend. En als jij leuk idee hebt om te doen, dan hoort 

Rusty dit graag! 

 

 

Tik Tak 
Tik Tak is een eekhoorn die woont in de bossen rondom 

dorp Hotsjietonia. Hij  houdt er daarom ook erg van om in 

de bossen te spelen. En gaat dan ook graag met de 

bevers de bossen in om daar spelletjes te doen, hutten te 

bouwen en soms wel in bomen te klimmen. 

Verder is Tik Tak ook heel nieuwsgierig, wil graag veel 

weten en overal bij zijn. Dus regelmatig zul je haar door 

het bos zien rennen om samen met de bevers de leukste 

avonturen te beleven . 



    Dorp Hotsjietonia 

 

Hiervoor vond je alle namen van de grote bevers die er bijna elke zaterdag zijn om 

voor en vooral samen met jou er voor te zorgen dat het een gezellige 

zaterdagochtend wordt bij de bevers. De zaterdag beginnen we eigenlijk altijd in dorp 

Hotsjietonia.  

Openen en sluiten 

Bij de bevers beginnen we de ochtend met een openingsliedje. Als het dan weer tijd 

is om te gaan, sluiten we de ochtend af met een ander liedje. Hoe deze liedjes gaan, 

lees je hieronder: 

Openen 

Bevers gaan een kijkje nemen in dorp Hotsjietonia, 

spelen mee met alle vrienden. 

Altijd pret, altijd pret, altijd pret en feest hoera! 

Bevers gaan een kijkje nemen 

pak de handen van elkaar, 

Stap het dorp nu maar binnen. 

Dat wordt fijn, dat wordt fijn, 

dat wordt fijn, nou reken maar. 

 

Sluiten 

We lopen het dorp nu weer uit 

Want de morgen is weer om. 

Dag Sterre Stroom, dag Stanley Stekker, 

Dag Keet, dagdag professor Plof. 

De bevers vonden het heel fijn, 

In Hotsjietonia te zijn, in Hotsjietonia te zijn. 



 

 

In dorp Hotsjietonia valt veel te beleven, Stuiter is net als de 

bevers vaak in het dorp te vinden. Hij is dol op spelletjes en houdt 

ervan om actief bezig te zijn, is altijd vrolijk en voor iedereen een 

echte vriend. Daarom gaat hij vaak met de bevers naar dorp 

Hotsjietonia waar je leuke en spannende avonturen kunt beleven.  

 

 

 

Zoals je hieronder kunt zien is Stuiter niet alleen in dorp Hotsjetonia en zijn er nog  

een heleboel andere bewoners. Op zaterdag zullen we deze bewoners ook 

regelmatig tegen komen en allerlei spelletjes met hun doen.  

Als je op de volgende bladzijde verder leest leer je de bewoners alvast een beetje 

beter kennen. 

 

 

 

 



Keet Kleur 
 

Keet is een echte kunstenaar, ze is vrolijk en er zit allemaal verf op haar 

kleding. Voor het dorp maakt ze de mooiste dingen en versieringen. Soms 

kan Keet wel een beetje ondeugend of brutaal zijn. Wie weet komt ze wel 

een keertje langs om samen met jouw iets moois te maken, en wordt jij 

ook een echte kunstenaar? 

 

Fleur Kleur 
 

Fleur Kleur is de moeder van Keet en houdt ervan om bezig te zijn. 

Ze vertelt allerlei verhalen, waarvan je nooit weet of ze wel of niet 

echt gebeurd zijn. Ze bedenkt graag allerlei toneelstukjes en maakt 

al haar kleding zelf.  

 

Sterre Stroom 
 

Sterre stroom is dol op kamperen en reizen. Het gaat ze op ontdekking 

uit, weet gave speurtochten en is in bijna alle landen geweest. Over 

deze reizen vertelt ze graag, heeft vele fotoboeken waarin al haar 

avonturen staan. Sterre Stroom woont samen met haar broer Steven 

op de boot. Wie weet komt ze wel eens aan tijdens een weekend of 

kamp.  

   

Steven Stroom 
 

Steven is de broer van Sterre Stroom, ook hij houdt van speurtochten 

maar is ook er ook erg goed in om deze uit te zetten. Het liefst loopt hij 

dan ook de hele dag rond met een kaart en kompas. Wel is hij af en toe 

een beetje bang, maar dat is een geheimpje. Hij is heeft namelijk 

hoogtevrees en is bang in het donker. Maar samen met andere durft hij 

bijna alles.  

 
Bas Bos 
 

Bas Bos is de boswachter van dorp Hotsjietonia en kom je daarom ook 

bijna altijd tegen in het bos. Hij kan je veel vertellen over planten en dieren 

in het bos en als je graag iets wilt weten kun je het altijd aan hem vragen.  

 



Rebbel 
 

Rebbel is de vriendin van Bas Bos, en samen wonen zij in het 

boswachtershuisje. Rebbel is een grote dierenvriend en verzorgt alle 

gewonde en zieke dieren die Bas meeneemt. Verder houdt Rebbel veel van 

kletsen en wil graag alles weten. Er is alleen een probleem, ze vindt het zo 

moeilijk om haar mond dicht te houden dat ze af en toe wel eens een 

geheimpje verklapt.  

 

 

Stanley Stekker 
 

Stanley Stekker is de uitvinder in dorp Hotsjietonia. Aan zijn huis kun je 

het al wel een beetje zien dat hij veel nieuwe dingen bedenkt en de 

hele dag het liefst bezig is met cijfertjes, tekeningen en gereedschap. 

Voor alle dingen probeert hij goede oplossingen te vinden, maar voor 

één ding heeft hij nog niets gevonden en is dan ook zijn grote geheim. 

Namelijk dat hij verliefd is op Noa, maar dat mag echt nog niemand 

weten! 

 

Noa 
 

Noa maakt graag nieuwe vrienden en vriendinnen, ze is alleen wel wat 

dromerig. In haar huisje liggen dan ook overal kussens waarop je heerlijk 

kunt uitrusten even lekker helemaal niks hoeft te doen.  

 

Rozemarijn 

 

Rozemarijn is gek op bloemen en planten en staat graag in de keuken. 

Het liefst doet ze dit niet alleen en daarom krijgt ze vaak bezoek. Als de 

bevers op bezoek komen is het altijd een dolle boel op de boerderij 

waar ze woont.  

 

 

 

Professor Plof 

 

De kas in de tuin van Rozemarijn is ingepikt door haar man, professor Plof. 

Hij is de verstrooide professor met warrig haar en een witte jas. Professor Plof 

kan je helpen als je een oplossing voor een probleem zoekt. Maar let op: af en 

toe kunnen zijn experimenten wel gevaarlijk zijn!  

 



 


