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Bevers Bonte Kraaien 
Na 3 maanden leuke online-opkomsten via WhatsApp kwamen de 

bevers op 27 maart weer live bij elkaar bij het clubhuis. Tijdens een 

GPS-tocht zochten de bevers naar 8 puzzelstukken die uiteindelijk 

leidden naar de schat: paaseieren! Daarna konden 7 bevers (en 1 

leiding) éindelijk geïnstalleerd worden. Wat trots waren ze op hun 

beveruniform! Op 10 april stond de opkomst in het teken van kleur. 

We deden kleurentikkertje, levend mastermind, ballenbakballen 

werpen en de parachute werd ‘opgelaten’. Wat is het toch weer 

heerlijk om met elkaar buiten te kunnen spelen en plezier te maken!  

Meer zien van de bevers?  

Scan de code en volg ze op facebook! 



Welpen Bonte Kraaien 
Wij zijn in 2021 verder gegaan met online 

opkomsten en een nestencompetitie ge-

start met o.a. tekenen van grootmeesters 

met als opdracht de leiding (heel grap-

pig en goed gelukt ook!), een opkomst 

‘heel scouting bakt’, een ‘de slimste welp 

ter wereld’ en 20 februari hadden wij hier 

een Grand Finale van. 

Op afstand verdeeld over het centrum 

van Alphen aan den Rijn startten onze 

welpen coronaproof met hun papa of mama aan de finale van de 

nestencompetitie. 

Per WhatsApp kregen zij een foto van 

ergens in het centrum te zien die zij 

met een selfie moesten namaken. Bij 

een goed antwoord, kregen zij een 

nieuwe opdracht. 

Heel gaaf, maar nog leuker was uiter-

aard de eerste echte fysieke opkomst 

dit jaar. We wilden 13 maart bijna star-

ten met een nieuwjaarsborrel, maar we hebben het gehouden bij ie-

dereen een gelukkig nieuwjaar te wensen. Met stormcode geel heb-

ben we de vlag toch nog omhoog kunnen hijsen. En bij ons eerste 

potje Levend Stratego is de vlag in recordtijd gevonden. Iedereen 

had er zin in!!! Wij hebben de afgelopen weken weer fijne opkom-

sten gehad en ook nog welpen geïnstalleerd met een livestream. 

Meer zien van de welpen bonte kraaien?  

Scan de code en volg ze op facebook! 



Welpen Stokstaartjes 
In december 2020 kregen wij als scoutingvereniging het slechte nieuws dat we 

helaas niet meer mochten draaien. Dit was erg jammer, maar gelukkig konden 

we met een online programma wel nog opkomsten draaien. De Stokstaartjes zijn 

actief van start gegaan met online opkomsten. Zo was er een keer een muziek-

bingo met muziek van alle tijden. Er  werd een afspeellijst met allemaal liedjes 

geshuffeld, waardoor niemand de volgorde wist. De winnaars mogen een mooie 

prijs uit zoeken zodra we weer op het gebouw mochten draaien.  

Ook hadden de Stokstaartjes online een spel dat ze allemaal kleine opdrachtjes 

moesten uitvoeren. Zo moesten ze een koprol doen, een mummie van zich-

zelf maken, de eendjes voeren en nog veel meer andere leuke opdrachten. 

Dit moesten de Stokstaartjes dan vastleggen door of voor de camera in de mee-

ting te staan of een foto naar één van de leiding te sturen  

Omdat we heel graag met de Stokstaartjes op kamp willen, werd de locatie wel 

bekend gemaakt. Niet zoals voorgaande jaren met een speurtocht maar met 

een online escaperoom! Deze escaperoom was online in een programma dat 

verschillende kamers had. In elke kamer moest een puzzel opgelost worden 

waarmee je een code kreeg. Als je alle codes had verzameld in de kamers dan 

konden die de leiding geappt worden in ruil voor een hint van de kamplocatie.  

In maart kregen we dan eindelijk goed nieuws, we mochten weer draaien! Dit 

moest wel buiten zijn, dus weer of geen weer, in regenpakken of dikke winterjas-

sen, we bleven buiten. Een scout is ook niet bang voor een beetje slecht weer.   

De leiding had het bij de eerste paar opkomsten koud, dus vuur stond op het 

programma. Hierbij konden de vuurmeesters zich van hun beste kant laten zien. 

Ze hadden aan alles gedacht en het vuur ook aangekregen. Alle niet-vuur-

meesters wachtten enthousiast af en om de tijd te vullen werd er fanatiek ge-

daan aan elastiekschieten en tennisballen gooien. 

Toen het vuur lekker warm was, kon de pret echt 

beginnen. Marshmallows werden boven het vuur 

gehangen en tussen twee koekjes heerlijk opgege-

ten. Er stonden ook een paar marshmallows in de 

fik, maar gelukkig was er genoeg voor iedereen. 

Ook was er nog zelfgemaakte popcorn boven het 

vuur gemaakt en iedereen ging met volle buik naar 

huis.   

Pasen stond ook voor de deur. Er werd een speur-

tocht gedaan naar de puzzelstukken voor een 

paaspuzzel.  



Tussendoor werden leuke spelletjes gedaan en gelukkig was 

het lekker weer.  

Er zijn ook echte schepen ontstaan bij een opkomst van de 

Stokstaartjes. Eerst moesten er takken gezocht worden in het 

bos om boten van te maken. Toen iedereen ongeveer tien 

takken had kon het  moeilijke werk beginnen. Als je nog niet 

veel ervaring hebt met knopen is een vlot maken een moeilij-

ke stap. Na een beetje gestuntel, geknoop en hier en daar 

een helpende hand 

van de leiding konden de boten getest wor-

den. Met zeilen van papier werden de 

schepen in de Zegerplas gezet. Alle sche-

pen bleven drijven en het was weer een ge-

slaagde opkomst. De komende tijd gaan 

we vast nog meer avonturen beleven. 

 

Meer zien van de welpen Stokstaartjes?  

Scan de code en volg ze op facebook! 

 
 

Drainage ‘t Kraaiennest 

Afgelopen weken zijn verschillende vrijwilligers druk bezig geweest met de drai-

nage van het achter terrein van ‘t Kraaiennest.  



Welpen Hollandsche Nachtegalen 
Een paar leuke foto’s van onze activiteiten de afgelopen weken; 

Zeeverkenners Hollandsche Nachtegalen 
De afgelopen tijd was weer een beetje gek. Helaas hebben we een tijdje geen op-

komsten mogen draaien en daardoor werd 

ons onderhoudseizoen wat anders dan we 

gewend zijn. Gelukkig kregen we na een 

paar maandjes het goede nieuws te horen 

dat we weer mochten beginnen! Omdat het 

nog te koud was om te varen zijn de boten 

alsnog een paar weken de kant op ge-

weest. We hebben hierbij alleen noodzakelijk 

onderhoud gedaan zodat we weer snel het water in kunnen. Afgelopen week was 

het dan eindelijk zover: we mochten weer zeilen! Het was een perfect eerste zeildag-

je. We hebben dan ook een beetje geoefend met een aantal manoeuvres maar we 

hebben ook lekker zelf kunnen zeilen. Komende weken gaan we hopen op lekker 

weer met een lekker windje zodat we weer lekker het water op kunnen met z'n allen. 

Meer zien van de Hollandsche nachtega-

len?  


