
De tijd vliegt… op 28 augustus 

2009 werd een nieuwe welpen 

groep opgericht. De Stok-

staartjes zijn begonnen! En dit 

jaar bestaan wij dus al 10 jaar. 

Wij zijn gestart in het gebouw 

van Max en zodra de regio toe-

stemming had gegeven werden 

we scouting De Stokstaartjes en 

hebben we ons bij scouting Alphen den Rijn aangesloten. Daar draai-

en we nog steeds met veel plezier elke week, hebben we twee keer 

per jaar een overnachting op het clubhuis en gaan we altijd de eer-

ste week van de zomervakantie op zomerkamp. Iedere week vrolijke 

gezichten en enthousiaste kinderen. 

Het tien jarig bestaan hebben we gevierd met een gezellige barbe-

cue met alle kinderen, ouders en broertjes en zusjes. Na het installeren 

van de nieuwe kinderen en twee nieuwe leiding 

kreeg iedereen in het kort de geschiedenis van 

De Stokstaartjes te horen. Dit officiële gedeelte 

werd afgesloten met een supergave pin voor ie-

dereen voor op de pet.  

Daarna ging de barbecue aan, terwijl op een groot scherm alle foto’s 

van 10 jaar Stokstaartjes waren zien. Onder het genot van een hapje 

en drankje werd heel wat afgekletst en gespeeld door de kinderen. 

Op naar het volgende jubileum! 
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10 jaar welpen de Stokstaartjes! 



Zeeverkenners Hollandsche Nachtegalen 

De afgelopen weken hebben de zeeverkenners hun krachten geme-

ten tegen elkaar en tegen de elementen tijdens het roeiseizoen. Be-

halve het bikkelen met roeiriemen hadden ze nog een extra opdracht: 

een crazy88 spel waarbij gedurende het roeiseizoen allerlei foto- en vi-

deo-opdrachten voltooid moesten worden. 

Natuurlijk ging ook dit jaar de goedheiligman de zeeverkenners niet 

stilletjes voorbij. Met een klassiek dobbelspel, veel cadeautjes en nog 

veel meer strooigoed hebben we zijn verjaardag gevierd. Uiteraard 

mondde dat ook dit jaar weer uit in een strijd om de leukste cadeau-

tjes. 

Aan alle mooie dingen komen echter een eind, en zo ook aan het 

roeiseizoen. Na de jaarlijkse snertfuif/nieuwjaarsreceptie worden de 

vletten weer uit het water gehaald en op de kant gelegd voor het 

winteronderhoud. In de komende maanden worden de vletten weer 

tip-top in orde 

gemaakt, zodat 

ze er aan het be-

gin van volgend 

zeilseizoen in het 

voorjaar weer 

glimmend bij lig-

gen. 

Grote Schoonmaak 
Dinsdagavond 14 April organiseren we weer de 

Grote Schoonmaak. Van 19:00 tot 21:30 uur willen 

we ons clubgebouw ‘t Kraaiennest grondig gaan 

schoonmaken. We kunnen alle hulp goed gebrui-

ken bij het schoonmaken van de toiletten, dou-

ches, keuken en nog veel meer.   

Opgeven kan via verhuur@scoutingalphen.nl 

mailto:verhuur@scoutingalphen.nl


Wat een feestelijke en gezellige op-

komsten hebben we weer gehad in 

Hotsjietonia! Iedere opkomst staat er 

een dier centraal, afgelopen weken 

leerden we veel over de prieelvogel, 

muizen, olifanten, dieren die onder 

de grond leven, jungledieren, trekvo-

gels en papegaaien. We deden vo-

geltikkertje, knutselden met onze 

handafdrukken een papegaai, 

praatte elkaar na als een papegaai, 

en versierden een houten kerstboom 

net zo mooi als dat een prieelvogel z'n nest versierd. Ook hadden we 

een gezellige opkomst samen met de Welpen Bonte Kraaien en vier-

den we een gezellig Sinter-

klaasfeest op het Kraaiennest. 

De laatste opkomst voor de 

kerstvakantie hebben we weer 

een aantal Bevers geïnstal-

leerd. Wat knap dat ze de Be-

verwet al konden opzeggen 

en wisten dat ze hun linker-

hand moesten geven (ipv hun 

rechter!). En wat fijn dat we nu 

allemaal weer in het 'rood' zijn! 

Komende weken staan er weer leuke activiteiten op de planning! Het 

Beverlogeerweekend met de mama's (let 

op, de datum is gewijzigd!), de Jantje Be-

ton collecte, de duinenmars en natuurlijk 

de tweewekelijkse opkomsten met een 

gaaf dierenthema! Bevergroetjes, Fleur 

Kleur, Steffi Stekker,  Sterre Stroom, Babs 

Bos, Femke en Florian   

Bevers Bonte Kraaien 



Sinds de laatste nieuwsbrief hebben onze welpen zeker niet stil gezeten, 

want we hebben weer een heleboel leuke dingen gedaan! Rond eind 

november hadden wij een overnachting op ‘t Kraaiennest. Dit houdt in; 

spelletjes spelen in het donker, marshmallows eten bij het kampvuur en 

natuurlijk netjes op tijd naar bed ;). Toen de kinderen ‘s ochtends wakker 

werden, zaten opeens alle schoenen gevuld met kruidnootjes en ander 

lekkers; sinterklaas was langs geweest! Voor sommige kinderen was het 

na het ontbijt best even spannend, want ze werden geïnstalleerd! Ook 

zijn er nieuwe gidsen en hulpgidsen aangewezen. Verder hadden we 

nog een gezellige sinterklaasopkomst samen met de andere welpen-

groepen en de bevers. Gelukkig hebben wij weer een aantal nieuwe kij-

kers mogen verwelkomen, zo wordt onze groep langzamerhand steeds 

gezelliger. Zaterdag 14 december hebben wij kerststukjes gemaakt om 

alvast in de kerstsferen te komen, want de week erna hadden wij kerst-

brunch! Omdat iedereen er op zijn kerstbest uitzag, hebben wij een leu-

ke groepsfoto gemaakt.  

Welpen Hollandsche Nachtegalen 



We zijn 2020 met de welpen Bonte Kraaien gestart met een heerlijke 

Nieuwjaars diner en hebben geproost op een leuk scoutingjaar. Sinds 

de vorige nieuwsbrief hebben wij nog een spooktocht gelopen tij-

dens Halloween met de scouts en de explorers, wat was dat weer 

leuk. Ze hadden het extra 

spannend gemaakt met 

een verhaal dat er een 

vliegtuig was neergestort 

en dat de geesten van 

die mensen nog rond-

dwaalde in het bos. Zo 

kwamen wij bijvoorbeeld 

ineens een duiker tegen 

in het bos… Spannend! 

Wij hebben nog een op-

komst gedraaid samen 

met de bevers en dat ging over allerlei dierenweetjes, zo streden wij 

met 4 groepjes tegen elkaar met een ‘Ren je rot-spel’ met echte 

drukknoppen om keihard op te rammen. Super leuk natuurlijk! 

Alle nieuwe welpen zijn eind november geïn-

stalleerd, we hebben nog een opkomst het 

ladderspel gedaan, waarbij je een andere 

welp uitdaagt met touwtrekken, ballon opbla-

zen, gewichtheffen enzo. En de Sint is ook nog 

op bezoek geweest. Rond de kerst hebben wij 

nog een kerstsmokkelspel gespeeld waarbij 

de leiding als “the Grinch” rondrende om te 

zorgen dat je niet naar de andere kant kwam. 

Welpen Bonte Kraaien 


