
Bijlagen bij spelbrochure
Bever-Doe-Dag 2019

‘Stanley Stekker en de rammelende robots’

Stanley Stekker heeft nieuwe robots gemaakt. 
Elke robot lijkt op een bewoner uit Hotsjietonia, 
alleen heeft Stanley de robots nog niet onder 
controle en de afstandsbediening werkt niet! 
Stanley vraagt de bevers hem te helpen bij het 
repareren van de robots. Gaat het ze lukken? 
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Voorwoord 

Beste (team)leider en/of regio-organisator, 

De werkgroep Regiospelen wil je het zo makkelijk mogelijk maken. Bij een aantal activiteiten uit de 

Spelbrochure ‘Bever-Doe-Dag 2019 - Stanley Stekker en de Rammelende Robots’ wordt verwezen 

naar een bijlage. Deze bijlagen hebben we verzameld in deze digitale brochure, zodat je ze makkelijk 

kunt vinden en gebruiken. 
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1 Voorbeelduitnodiging 
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2 Het rObOtLiEd 

Aan het eind van de Bever Doe Dag is het leuk om met alle bevers deze activiteit af te sluiten met een 

grootse ROBOTDANS. Het is een echt beweegliedje. Bij robottaal passen allerlei bewegingen. Bij 

“bliep, bliep”, horen kleine schuifel stapjes. Bij “prrr-iet” kun je door je knieën gaan. Maar je kan 

natuurlijk ook hoofdbewegingen maken. Zoals een knik voorover bij “bliep” en een knikje opzij bij 

“prrriet”. Bij het tweede couplet kan je bij “zzzoef” met de armen een pakkende beweging maken en bij 

“miet” het denkbeeldige voorwerp weer loslaten. Bij het laatste couplet kan je een combinatie maken 

van lopen en pakken. Eerst langzaamaan beginnen en dan steeds sneller tot het allemaal op hol slaat 

( op TILT). Dan even uit je bol gaan voordat je het laatste zinnetje weer zingt. 

 

Leer als leiding van te voren met je bevers het bijbehorende lied. 

 

Tekst: 

1e couplet 

Prrr-iet bliep bliep, prrr-iet bliep bliep 

Wat komt daar aan gelopen? 

Prrr-iet bliep bliep, prrr-iet bliep bliep 

Een pliek plak plok robot 

Hij is van zilver blinkend blik  

En die hem stuurt ben ik! 

Prrr-iet bliep bliep, prrr-iet bliep blipe 

Mijn pliek plak plok robot. 

 

2e couplet: 

Zzz-oef miet miet, zzz-oef miet miet 

Wat komt daar aangelopen? 

Zzz-oef miet miet, zzz-oef miet miet 

Een pliek plak plok robot 

Hij loopt en grijpt en piept een lied 

Maar meer kan hij nog niet 

Zzz-oef miet miet, zzz-oef miet miet, 

Mijn pliek plak plok robot. 

 

3e couplet: 

Kkrrr-isss tap tap, kkrrr-isss tap tap 

Wat komt daar aangelopen? 

Kkrrr-isss tap tap, kkrrr-isss tap tap 

Een pliek plak plok robot 

Hij doet precies al wat je wilt 

Maar soms slaat jhij op TILT 

Kkrrr-isss tap tap, kkrrr-isss tap tap 

Mijn pl,iek plak plok robot. 
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3 Activiteiten 

3.1 Uitdagende Scoutingtechnieken 

UST1. Geheimschrift 

Druk de volgende puzzels af op A3 en knip de puzzelstukken uit. 
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UST2. Kaart en kompas 
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3.2 Internationaal 

INT3: Dat boek dat ken ik toch? 

                                                        

https://img.literatuurplein.nl/blobs/B/356120/1/9024379504.jpg 

https://images.gr-assets.com/books/1360566133l/10418418.jpg 

                           

   

http://boekenhoekje.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e

95/s/c/scan_20160122.jpg  

https://i.ebayimg.com/images/g/r3gAAOSwlzRaahVK/s-l225.jpg                 

 

https://img.literatuurplein.nl/blobs/B/356120/1/9024379504.jpg
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https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41NnVV1a8NL._SX258_BO1,204,203,200_.jpg 

https://www.speelgoedenspel.nl/5432-home_default/nijntje-boekje.jpg 

   

https://static.bruna.nl/150f0bda199173d6a7d1d1615032a8f3/size/265w/Bruna-B2C-Site/-

/Bruna/nl_NL/images/product/l/front/9/5/0/9789045110950.jpg 

https://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase3/large/FC/5/1/1/7/1001004011257115.jpg 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/516VgWKk9SL._SX258_BO1,204,203,200_.jpg 

 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41NnVV1a8NL._SX258_BO1,204,203,200_.jpg
https://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase3/large/FC/5/1/1/7/1001004011257115.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/516VgWKk9SL._SX258_BO1,204,203,200_.jpg
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https://images-eu.ssl-images-

amazon.com/images/I/51CDj4EtxDL._SR600%2C315_PIWhiteStrip%2CBottomLeft%2C0%2C35_SCLZZ

ZZZZZ_.jpg 

https://www.denieuweboekerij.nl/pub/media/catalog/product/cache/image/700x560/e9c3970ab03

6de70892d86c6d221abfe/v/e/verhalen_van_de_boze_heks_hanna_kraan.jpg 

 

INT 4: Lievelingsland 

 

Yoga oefeningen Noa 

Deze yoga oefeningen op de volgende bladzijde komen uit de Bevergids. Ook op het internet kun je 

leuke yoga oefeningen voor bevers vinden: 

● https://www.oudersvannu.nl/kind/ontwikkeling/kinderyoga/  

● https://www.happywithyoga.com/kinderyoga/yoga-kinderen-help-kind-is-druk/  

● https://www.moodkids.nl/trend/2014/08/19/yoga-voor-kinderen  

● https://www.moodkids.nl/lifestyle/hello15/2015/01/03/yoga-met-je-kind-hello15  

 

 

Gapende leeuw 

Eerst even opwarmen. Maak jezelf heel lang. Ga op je tenen staan en gooi je 

armen in de lucht. Gaap net zo luid als een leeuw 

en gooi je armen weer naar beneden. Doe dit drie keer. 

 

 

 

 

Zoem als een bij 

 

Nu ga je een bij nadoen. Ga in kleermakerszit op de grond zitten. Doe je ogen dicht 

en leg je handen over je ogen. Je ellebogen staan naar buiten. Nu spreid je je vingers. 

Kun je ook zoemen als een bij? 

 

 

 

Buig als een schildpad 

https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/51CDj4EtxDL._SR600%2C315_PIWhiteStrip%2CBottomLeft%2C0%2C35_SCLZZZZZZZ_.jpg
https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/51CDj4EtxDL._SR600%2C315_PIWhiteStrip%2CBottomLeft%2C0%2C35_SCLZZZZZZZ_.jpg
https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/51CDj4EtxDL._SR600%2C315_PIWhiteStrip%2CBottomLeft%2C0%2C35_SCLZZZZZZZ_.jpg
https://www.denieuweboekerij.nl/pub/media/catalog/product/cache/image/700x560/e9c3970ab036de70892d86c6d221abfe/v/e/verhalen_van_de_boze_heks_hanna_kraan.jpg
https://www.denieuweboekerij.nl/pub/media/catalog/product/cache/image/700x560/e9c3970ab036de70892d86c6d221abfe/v/e/verhalen_van_de_boze_heks_hanna_kraan.jpg
https://www.oudersvannu.nl/kind/ontwikkeling/kinderyoga/
https://www.happywithyoga.com/kinderyoga/yoga-kinderen-help-kind-is-druk/
https://www.moodkids.nl/trend/2014/08/19/yoga-voor-kinderen
https://www.moodkids.nl/lifestyle/hello15/2015/01/03/yoga-met-je-kind-hello15
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Tijd voor de schildpad. Blijf op je billen zitten, maar strek je benen wijd naar voren. Buig je rug en 

hoofd zo ver mogelijk naar voren en schuif je armen onder je knieën door. Kun je nog verder naar 

voren buigen? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staande Leeuw 

 

 
Je kunt al geeuwen als een leeuw, maar kun je ook staan als een leeuw? Ga op je 

knieën zitten alsof je een hond nadoet. Draai met je armen een slag. Je vingers 

wijzen nu naar je benen, Een echte leeuw kan zijn tong heel ver uitsteken. Lukt jou 

dat ook? 

 

 

 

 

 

De kraanvogel 

Een kraanvogel staat altijd op één been. Dat doe jij nu ook. Pak de voet van die in de lucht 

hangt vast met je hand. Duw de hiel van je voet tegen je bil. Wijs met je andere arm naar het 

plafond. Lukt het je nu nog om te fluiten als een vogel? 

 

 

 

 

Rusten 

Je hebt heel hard gewerkt. Nu mag je uitrusten. Ga op je matje liggen en sluit je ogen. Adem 

rustig in en maak een bolle buik. Blaas je adem uit en je bolle buik is verdwenen. Doe dit een paar 

keer en alle dieren vallen in slaap. 

 
  



Bijlage Spelbrochure Bever-Doe-Dag 2019: ‘Stanley Stekker en de Rammelende Robots!’ 17 
 

3.3 Sport en Spel 

SPS4: Boten 
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Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten 
waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen.

 Scouting Nederland
 Postbus 210 • 3830 AM Leusden
tel +31 (0)33 496 09 11
e-mail info@scouting.nl
web www.scouting.nl




