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Welpen Bonte Kraaien 

Wat is het scoutingseizoen toch snel voorbij gegaan, maar 

wat was het weer een leuk jaar. We hebben nieuwe welpen 

verwelkomt, de avonturen van Karel (onze mascotte) zijn 

verder gegaan in ons logboek, we hebben vuur leren 

maken, leren hakken, leren pionieren, geknutseld, een 

super leuk experimenten weekendkamp georganiseerd, 

weer insignes gehaald, leren kompas kijken, knopen 

geleerd, we mochten weer met het wachtschip varen 

tijdens ons weekendkamp en we hebben ontzettend veel 

lol gehad met alle welpen! 

Westland Scouting Spektakel 

Voor alweer het 4e jaar op rij hebben de welpen 

Hollandsche Nachtalen mee gedaan aan de WSS. Dit wordt 

elk jaar de verschillende scoutinggroepen uit het Westland 

georganiseerd. Er zijn verschillende opdrachten en 

spelletjes te doen en het is ook stiekem een wedstrijd met 

alleen maar winnaars! Was weer een super dag en volgend 

jaar gaan we zeker weer! 

Kaagcup 

Elk jaar wel een hoogtepuntje voor de zeeverkenners. 

Met Hemelvaartsweekend gaan de zeeverkenners naar de 

Kaag voor de jaarlijkse zeilwedstrijden. Geen bekers dit 

jaar maar wel 5e van de 20 groepen. Zeker goed gedaan! 

                    
 

Tijdens kaagcup heeft zeeverkenner Mark een mooie 

filmpje gemaakt. Scan snel de code! 

 

 

 

 

 

 

En naar de Bever-Doe-Dag 

Op zaterdag 9 juni zijn we met onze bevers naar de Bever-doe-

dag van onze Scoutingregio geweest. Dit keer vond de Bever-

doe-dag plaats in Wassenaar. Meer dan 100 bevers hebben daar 

professor Plof geholpen. Hij had problemen met de printer die 

alleen maar het tegenovergestelde uitprintte. Door vele 

spelletjes te doen verdienden de bevers puzzelstukjes die 

uiteindelijk de foto van Professor Plof vormden. Hij weer blij en 

een hoop blije bevers gezien. Het weer was fantastisch en het 

was erg gezellig. Met een mooie badge keerden we weer 

huiswaarts. 

De Bevers gingen naar de Duinenmars 

Zaterdag 7 april gingen de bevers naar Kijkduin in Den Haag om 

mee te doen aan de Duinenmars.  Pfff, we moesten best wel 

vroeg op staan, want we vertrokken al om half 9 bij het clubhuis. 

Gelukkig was het mooi weer en hadden we geen file onderweg. 

Helaas stond er wel een file bij de toiletten en duurde het even 

voordat we echt van start konden gaan… 

 

 
 

Eerst moesten we een hele hoge duin op lopen. Bovenop de duin 

is een uitkijkpunt en we konden heel goed alle schepen op zee 

zien.  Daarna moesten we een heel eind lopen en kregen best 

veel zand in onze schoenen, maar onze bevers zijn echte bikkels 

en na flink doorstappen zagen ze het eindelijk… het strand!!! 

Schoenen en sokken uit en lekker op het strand spelen en onze 

lunchpakketten opeten (zand knarst best tussen je kiezen, wist je 

dat?). De tijd vloog voorbij, toen het tijd was om te gaan riepen 

de bevers in koor “nu al?”  Na een half uurtje liepen we onder de 

finishvlag door en kreeg iedereen zijn welverdiende medaille! 
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Zeeverkenners 
Tijdens ons zomerkamp maken we een tocht over de vele 
wateren die ons land rijk is en zullen we eten, slapen en 
verblijven op ons wachtschip, de Zuid-Holland.  Vaak maken we 
mooie dagtochten in de vletten, doen we opdrachten in een dorp 
of stad, en soms strijden we in een onderlinge competitie. Ook 
wordt er veel nautische kennis opgedaan, zowel in theorie als in 
de praktijk. De locaties die we aan gaan doen houden we zoals 
altijd nog even geheim! 
 

 

Welpen BK 

Onze Welpen Bonte Kraaien gaan van zaterdag 14 juli tot en 

met zaterdag 21 juli op zomerkamp naar Hoek van Holland. 

Het kampthema is spectaculair onthuld op onze afsluitende 

heerlijke bbq. We gaan de dokter helpen op zomerkamp, 

want de tijd is op hol geslagen. Er is een klok gemaakt om de 

feestdagen bij te houden, maar er ging iets ontzettend mis. Er 

zijn geen feestdagen meer en de tijd moet gered worden. Zou 

het goedkomen? Nieuwsgierig? Scan de QR-Code voor de film 

en hou tijdens zomerkamp onze facebook pagina in de gaten 

waarin Karel verteld wat hij allemaal meemaakt met ons op 

zomerkamp. 

 

 

Welpen ST 

Nog een paar weken en dan gaan de Stokstaartjes weer op 

zomerkamp. Na twee keer een weekend logeren op het clubhuis 

om te oefenen gaan we nu een week naar Maassluis. In het 

clubhuis van de scouting daar gaan we een week lang allerlei 

spannende en leuke activiteiten doen. Vorig jaar was het thema 

“omroep Stokstaartjes”. We vonden de hele week “likes” zodat 

we op de bonte avond konden stemmen bij Stokstaartjes got 

talent. Bij een omroep horen natuurlijk nog meer tv 

programma’s zoals “Ik hou van Holland” en “Masterchef”. Ook 

hebben we zelf reclame filmpjes bedacht en opgenomen. Die kun 

je vinden op de Stokstaartjes site van scouting Alphen. De hele 

week zorgt kokkie weer voor lekkere hapjes. Soms zelfs boven 

het kampvuur klaargemaakt of in de Dutch oven. Wat is het 

thema van dit jaar? …. tja dat maken we pas in Maassluis bekend. 

Zodra de ouders er met de Stokstaartjes zijn, de slaapplek 

hebben geregeld en een lekkere lunch hebben gehad wordt het 

spannendste van het hele zomerkamp “het thema” van dit jaar 

onthuld.  

 
Welpen HN 

De leiding is weer druk met de voorbereidingen voor kamp. Waar 

we heen gaan en wat het thema is, is voor de kinderen nog even 

een verassing. De kinderen horen dit als we op de kamplocatie 

zijn. De ouders lezen het in het kampboekje wat ze met vertrek 

mee krijgen. Spannend…. 

Scouting Academy 

Sinds maandag 25 juni is onze vereniging en een aantal 

andere scoutingverenigingen uit de regio een paar 

gecertificeerde leiding rijker. Deze beginnende leiding heeft 

de basis training van de Scouting Academy goed afgerond. Ze 

hebben uit de 5 verschillende  

onderwerpen binnen scouting  

opdrachten gedaan en kennis  

opgedaan, zoals  

verantwoordelijkheid,  

kinderen, programma en  

feedback.  

Super goed gedaan allemaal! 

 

En verder nog… 

Bevers 

Nog heel even geduld en dan gaan we met z’n allen  

op beverlogeerweekend. In het weekend van 3 en  

4 juli logeren we in een clubhuis in Leiderdorp. Wat we  

gaan doen, dat blijft nog een verrassing, daar lezen  

jullie in de volgende nieuwsbrief meer over…  

 

We gaan op (zomer)kamp! 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FWelpenBK&data=02%7C01%7C%7Cdb23760bbccf4c23280b08d5e7255b64%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636669070071382425&sdata=GMdR%2Fu1Z3GRZX0%2Fyj2vnZIdXn5BjCR12S5%2BkF17ewYI%3D&reserved=0

