
Welk dier ben jij - doe de quiz! 

Een avontuur van Mr. Watts 

En de leukste BeestenBende kiekjes



Voor je ligt de eerste versie van het 
BeestenBende Zomerboek. Ik, Mr. Watts 

heb deze speciaal voor jullie laten maken 
zodat jullie wat leuks te lezen hebben 

deze zomervakantie. We hebben elkaar 
misschien wat minder vaak dan normaal 

gezien dit schooljaar, maar ik (en de rest van het 
BeestenBende-team) zijn enorm trots op jullie! 

De BeestenBende- community is in Nederland met bijna 20% gegroeid. 
Hoe gaaf is dat! Jullie hebben meer dan ooit laten zien hoeveel jullie 

geven om de buurt en iedereen die daar samenleeft: mensen, planten 
en dieren. Ben jij nu trouwens altijd al benieuwd geweest wat voor dier jij 
bent? Blader dan snel door naar pagina 6! Heel veel leesplezier en een 

fijne vakantie! 

Groetjes en een pootje, Mr. Watts
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Hey, hallo daar!
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Op ontdekkingstocht
Laat een speld op de kaart vallen 
(van je eigen gemeente) en loop je 
opruimronde eens daar  

Hoe meer zielen 
hoe meer vreugd! 
Nodig eens een keer een nieuw 
iemand uit om mee te gaan.

De perfecte combinatie  
Combineer een middagje picknicken met een 
opruimronde. Zorg ervoor dat iedereen hapjes 

meeneemt en eet dit lekker op in het park. Als je dit 
weer netjes opruimt kun je net zo goed ook de rest 

van het park even meepakken. 



Heb je een beekje of een plas in de buurt én een 
opblaasbootje? Ga dan eens te water met de knijper 

en ruim daar het afval op dat in het water drijft. 

Ter land, ter zee

en in de lucht  

Verdeel je team in tweeën en maak er een onderling 
wedstrijdje van. Kijk bijvoorbeeld wie het snelst terug is 
op een afgesproken plek met een volle afvalzak. 

Klaar voor de start af…!  



Vraag 1: Wat voor vriend 

ben jij in een vriendschap?
A: Ik maak altijd grapjes 
B: Ik heb altijd iets interessants te vertellen
C: Ik haal soms kwade streken uit 
D: Ik ben er altijd voor mijn vrienden Vraag 2: Wat is jouw favoriete weer?

A: Regen!
B: Geef mij maar zon
C: Het maakt mij niet zo veel uit
D: Bewolkt, en niet te warm of te koud alsjeblieft

Vraag 3: Als er een belangrijk geheim aan jou wordt verteld. 

Wat doe je dan?
A: Ik vergeet het geheim al na 5 minuten
B: Ik vertel het aan niemand en praat er nooit meer over
C: Ik wil het eigenlijk niet vertellen, maar doe dat toch per ongeluk
D: Ik laat zien dat het geheim bij mij veilig is en vraag hoe ik mijn vriend(in) hierbij kan helpen

Vraag 4: Jij hebt ruzie met een van je 

vrienden. Wat doe je daarna?
A: Ik vergeet het snel weer en maak plezier
B: Vergeven, maar niet vergeten
C: Ik geef de ander de schuld, ik maak nooit een fout.
D: Ik bied meteen mijn excuses aan en hoop dat het 
    snel weer goedkomt 

Vraag 5: Waar ga je het liefst 
op vakantie?
A: Het maakt mij niet uit als ik maar met 
     mijn vrienden ben.
B: Op safari 
C: In de woestijn
D: Ergens waar veel water is en je kunt 
    zwemmen

Meeste A: 
Je bent  een hond

Zo blij als wij met onze 
huisdieren zijn, zo graag 

hebben mensen jou in de 
groep. Je bent oprecht en 
heel toegewijd, en als er 

iets ten onrechte gebeurt, 
ben jij de eerste die hier iets 

over zal zeggen. 

Meeste B:  
Je bent een olifant

Een olifant vergeet nooit 
iets. Jij bent intelligent, 

sociaal en hebt het liefst 
vrienden en familie om je 
heen. Zij kunnen altijd op 

jou rekenen!

Meeste C: 
Je bent een ezel

Jij bent een opgewekte 
spring-in-‘t-veld. Energie 
voor tien: want jij maakt 

graag plezier in het 
leven. En andere mensen 
genieten graag mee van 

die positiviteit. Bij een 
tegenslag sta jij meteen 
weer op en ga je verder. 

Meeste D: 
Je bent een kikker

Geen koele kikker, maar 
eentje die kalmte en 

rust uitstraalt. Jij zal dan 
ook nooit overhaaste 

beslissingen nemen. Ook 
sta je steeds klaar met 

goed advies, wat jou een 
fantastische vriend maakt!

Vraag 6: Wat trek jij het 
liefst aan?
A: Iets dat een beetje opvalt
B: Als het maar lekker zit
C: Maakt mij niet uit wat ik aan heb
D: Losse kleding 



Een team uit Geldrop-Mierlo 

tijdens hun allereerste 

opruimronde ooit! 

Opgeruimd staat netjes! 

Natuurlijk is er af en toe, tijdens 

een opruimronde, ook tijd voor 

wat ontspanning Mr. Watts klaar voor zijn 
vakantie! 

Brr… dat waren wel andere 
temperaturen afgelopen 

winter. BeestenBenders uit 
Hengelo kleedden zich goed 
aan tijdens hun jacht op de 

Kerstschat 

BeestenBenders in Cuijk op schurkenjacht



op het strand

welkom

Mr. Watts en BeestenBenders 
onderweg naar het strand

Oh nee, kijk 
wat daar 
staat! 

Hé, dit strand 
ziet er veel 

gezelliger uit 

Gaan jullie maar 
lekker naar het 

strand, jullie keken 
er zo naar uit! Ik 
wacht hier wel op 

een bankje… 

We konden je 
niet alleen laten 

Mr. Watts, samen is 
het veel leuker! 

Maar dan ontdekt Mr. Watts 
een ander strand 


