
Bak jij er 
iets van?

- December 2021

Een avontuur van Mr. Watts
En nog veel 

meer…



Het is weer heerlijk koud in het land en dat betekent dat 

de winter is begonnen. Het is dus tijd voor het allereerste 

BeestenBende winterboek. Na het succes van het eerste 

zomerboek vond ik, Mr. Watts, het een goed idee om ook 

een winterboek voor jullie te maken (samen met de rest 

van het Beestenbende-team). Ik heb gezien en gehoord 

dat jullie weer druk bezig zijn geweest met zwerfaval 

opruimen, hier worden wij (mens, plant en dier) erg blij van, 

dus ik wil jullie bedanken voor de goede hulp. In de maand 

september was het de Grote BeestenBende Maand. We zijn toen gezellig met zijn allen naar 

de dierentuin Burgers’ Zoo geweest. Ik heb hier heel veel plezier gehad en ik hoop jullie 

ook. Wist je trouwens dat de gemeente Gennep nu ook meedoet met de BeestenBende? 

We hebben al veel nieuwe, enthousiaste BeestenBenders mogen verwelkomen. Wat leuk 

dat jullie nu ook bij onze club horen. Er is in dit winterboek genoeg leuks te vinden, dus ik 

zeg ga snel verder en heel veel leesplezier!

Groetjes en een pootje, Mr. Watts. 

Ps. Kunnen jullie vinden 

hoeveel paarse lampjes 

er in dit winterboek 

voorbij komen? 
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Sneeuwmantruffels 
van Oreo-koekjes

Buongiorno!

En… 

bakken maarr!

Hoe maak je dat dan?

Is er geen sneeuw gevallen? Dan haal je de 
sneeuw toch gewoon in huis? Dat kan met deze 
sneeuwmantruffels van Oreo-koekjes

Wat heb je nodig?
 � 1 rol Oreo-koekjes
 � 50 gram MonChou
 � 150 gram witte chocolade
 � Zwarte en oranje eetbare stiften
 � Eventueel eetbare parels voor de ogen

Ben jij naast een koekenbakker 
ook een pizzabakker? Dat komt 
goed uit, want hier volgt een 
lekker pizzarecept waar zelfs de 
Italianen van gaan watertanden. 
Zo haal je de zon toch nog een 
beetje in huis deze winter.

Wat heb je nodig?
 � Bladerdeeg
 � Ei en/of koffiemelk
 � Tomatensaus (frito/gezeefde 

tomaten/tomatenketchup)
 � Geraspte Kaas
 � Alles wat jij lekker vindt. Geen 

inspiratie? Wat dacht je van 
champignons, ui, ham, salami, 
paprika, pesto, mozzarella, 
olijven, tomaten…

Maal de Oreo-koekjes fijn (in een 
keukenmachine). Is dat gelukt? Voeg 
de MonChou toe en kneed het tot 
een soort deegje. Maak vervolgens 
bolletjes van het deeg en leg ze in de 
koelkast terwijl jij verdergaat met het 
recept. 

Verwarm de oven voor op 200 
graden Celsius.

Pak het bladerdeeg erbij. Je kunt 
het deeg direct beleggen of je 
snijd het deeg in vormpjes. Zo kun 
je bijvoorbeeld een gezichtje of 
een kerstboom maken. Smeer 
naar eigen smaak tomatensaus 
op het bladerdeeg. Houd overal 1 
centimeter van de rand vrij en zorg 
dat je laag tomatensaus niet te dik 
is. Dan blijven de plakjes bladerdeeg 
knapperig. Beleg je pizza met beleg 
naar keuze. Wat vind jij lekker? Strooi 
er tot slot geraspte kaas overheen. 
Pas ook hiermee op: als je te veel 
geraspte kaas gebruikt, wordt je 
pizza minder knapperig. Besmeer 
de randen van het bladerdeeg met 
losgeklopt ei en/of koffiemelk.

Smelt de witte chocolade au bain-
marie. Kook daarvoor water in 
een steelpannetje en zet hier een 
hittebestendige kom op. Zorg ervoor 
dat de kom het water niet raakt. Leg 
2/3 van de chocolade in de kom en 
laat het smelten. Is de chocolade 
helemaal gesmolten? Goed bezig! 
Haal de kom van het pannetje en 
voeg dan de rest van de chocolade 
toe. Roer dit erdoorheen tot ook dit 
stuk gesmolten is. 

Dip nu de Oreo-balletjes in de witte 
chocolade met behulp van een vork. 
Leg het balletje in de chocolade en 
draai het balletje met een vork om 
totdat deze helemaal bedekt is. Haal 
het balletje er daarna met de vork 
uit en laat ze eerst even uitlekken 
voordat je de balletjes op een vel 
bakpapier legt. Gebruik je parels 
voor de ogen? Bevestig deze dan als 
de chocolade nog zacht is. Als de 
chocolade is uitgehard, kun je een 
gezichtje op de truffels maken met 
behulp van de eetbare stiften.. 

Bak de pizzaatjes in de oven in 20 
minuten gaar en goudbruin. Smullen 
maar!

Tip! Wist je dat pasteibakjes ook 
heel geschikt zijn om pizzaatjes 
van te maken? Meng in een kom 
de tomatensaus met een vulling 
naar keuze. Snijd het topje uit het 
pasteibakje en vul de bakjes met de 
gevulde saus. Strooi hier geraspte 
kaas overheen en leg het topje er 
terug op. Bak de pasteibakjes in een 
voorverwarmde oven van 180 graden 
Celsius in 20 minuten goudbruin en 
gaar.



Lekker schaatsen 
en sleeen

Het gaat weer vriezen deze winter, dus neem tijdens de 
opruimronde je schaatsen of slee mee. Zo kun je sneller 
naar een andere plek komen en op een leuke manier 

veel meer zwerfafval opruimen. 

:

Zoek tijdens de opruimronde eens 
naar dennenappels! Hier kun je 

hele leuke mini-kerstbomen mee 
maken. Hoe doe je dat? Laat de 
dennenappels om te beginnen 
goed drogen. Daarna verf je ze 
groen en versier je ze met kleine 

pompons, glitters, kraaltjes, lintjes, 
nepsneeuw of met wat je maar 

leuk vindt! De dennenappel kun je 
neerzetten op een leuk plaatsje of 

in de kerstboom hangen. Wil je hem 
in de kerstboom hangen? Knoop 

dan aan de bovenkant een touwtje 
om de dennenappel heen en hang 

hem in de kerstboom.

Pimp je kerstboom! 

Gotta Catch ‘Em All!  
Maak je opruimronde éxtra leuk door 

middel van Geocachen. Ken jij dat al? Een 
cache is een soort schatkist en die moet je 
zoeken. Download één van de vele apps 

die jou laten zien waar de caches verstopt 
liggen bij jou in de buurt en ga op jacht. 
Terwijl de coördinaten jou de weg wijzen 

naar de schatkist ruim je het zwerfafval op 
dat je tegenkomt. Ben je bij de plek die de 
coördinaten aangeven? Dan is het tijd om 
het kistje te zoeken. Laat ons weten wat je 

allemaal vindt!



K D E R T L I C H T J E S

N L IJ E D T O P P M A T S
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CHOCOLADEMELK
DECEMBER
DINER
HAARDVUUR
HANDSCHOENEN
KAARS
KERSTBOOM
KERSTMIS

KERSTSTAL
KOUD
LICHTJES
MUTS
SCHAATSEN
SEIZOEN
SJAAL

SLEE
SNEEUWBALLEN
SNEEUWPOP
STAMPPOT
VRIEZEN
WINTER
IJS



Ik ben liever 
binnen dan buiten

Ik ben een echte 
speurneus

Ik ben een echte 
Willie Wortel

Ik ben een 
dierenvriend

Ik ben graag 
in het bos

Ik ben een 
puzzelkampioen

Het liefst doe 
ik iets met mijn 

handen

Als ik een dier zou 
zijn dan zou dat 
een Luiaard zijn.

Mijn grootste 
hobby is eten

Een échte chilldag 
is niet compleet 

zonder snack

Ik zit het liefst 
de hele dag op 

de bank

Jij houdt echt van eten 
en bent een geboren 

kok. Jij bent dan ook de 
perfecte persoon om de 
recepten op bladzijde 3 

uit te gaan proberen.

Jouw ultieme bezigheid 
is een film kijken. Ga je 
voor Meester Kikker of 

kies je ‘old school’ voor 
de Leeuwenkoning

Jij hout van spanning en 
sensatie en bent super 

creatief. Heb jij weleens 
je eigen Escape Room 

gemaakt?

Freek Vonk in het wild, 
want jij gaat speuren in 

het bos. Met jouw kennis 
weet jij vast elk dier te 

herkennen!
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Weet je het nog? 

De Grote BeestenBende Maand. 

Kijk deze avonturiers eens gaan!

Het afgelopen jaar hebben jullie weer heel veel troep 
opgeruimd. Wat zijn de dieren daar blij mee!

De Kerstman is nu in aantocht, 

maar een paar weken geleden was 

Sinterklaas nog hier. Zijn jullie 

ontsnapt uit zijn Escape Room?

Met zijn allen zwaaien naar de flamingo’s

Door weer en wind... 

Gelukkig waren jullie 

niet van suiker!

Heb je een leuke foto en staat die hier niet tussen?  Stuur ‘m op! 

Mr. Watts geniet volop van de kerstvakantie. Jullie ook? 



avontuur
in de 

sneeuw

Vandaag gaan Pim, Maaike, 
Dylan en hun ouders samen met 
Mr. Watts een rondje lopen

Mooi is het hier 
hé Mr Watts. 

Heel anders dan 
thuis.

Die Mr. Watts, 
haha! 

Mr Watts, 
wacht !!!

Dat water is...

... bevroren

In de verte zien ze een meertje

Mr.Watts glijdt het 
hele meer over.


