
Welkom in Hotsjietonia, deze keer niet vanuit 

Het Kraaiennest, maar via de digitale weg 

(onze #ikscoutthuis groepsapp en Facebook). 

De afgelopen maanden hebben namelijk alle 

opkomsten noodgedwongen digitaal plaats-

gevonden. Dat vonden wij Beverleiding stie-

kem best wat spannend, want dat is me toch 

even heel wat anders dan samen buiten spe-

len, samen in de kring zitten, samen knutselen, 

samen plezier maken en samen lachen. 

Maar, nu we het gewoon gedaan hebben, kunnen we vol trots zeg-

gen dat het een succes was! We zijn begonnen met het maken van 

een Thuispakket voor iedere Bever. Daarnaast kregen de Bevers 

tweewekelijks een digitale uitnodiging voor onze opkomsten. 

We zijn, net als tijdens de andere opkomsten, doorgegaan met onze 

Dierenthema’s. Zo hebben we veel geleerd over Kikkers, Slootdiertjes 

en Vissen. De Bevers deden oa een slootjesonderzoek, voerden een 

proefje uit met bellen blazen, maakten van een ballon een kogelvis, 

leerden de cyclus van de kikker, lieten zo snel mogelijk een ijsklontje 

smelten en maakten een Secchi-schijf. Ook het Mama-

Beverlogeerweekend deden we online! Ons thema was Beren. Er 

werd een berensleutelhanger geknoopt, ijsthee van honing gemaakt, 

een berenhol gebouwd om in te slapen en nog zoveel meer. 
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En ssstt, niet verder vertellen, maar we hadden nooit verwacht dat het zó 

leuk zou zijn! Wat hebben we als Beverleiding genoten van de online-

opkomsten en de online-overnachting. We kijken terug op leuke, actieve, 

online opkomsten met veel gezelligheid en betrokkenheid van Bevers (en 

ouders!). Wat was het toch fijn om iedereen om deze manier bezig te zien! 

We wensen jullie vanaf hier een fijne, gezonde, zonnige zomervakantie en 

hopen jullie dan weer snel terug te zien in een nieuw scoutingseizoen! 

Bevergroetjes, 

Fleur Kleur, Keet 

Kleur, Babs Bos, 

Steven Stroom, 

Sterre Stroom en 

Steffi Stekker. 

 

Door de coronapandemie konden we een poosje niet op het clubhuis 

draaien, maar dat mag de pret niet drukken. Een echte welp laat zich niet 

uit zijn veld slaan en is niet voor een net te vallen. De welpen hebben digi-

taal de gekste opdrachten gekregen. Van het aantrekken van 3 jassen, 

een speurtocht door het huis maken naar een paasei, tot het maken van 

een looproute via google maps. Na de meivakantie was het dan zo ver. 

We mochten eindelijk weer buiten op het clubhuis draaien. Naast vele bui-

tenspellen hebben we bouwwerken met bamboe stokken gemaakt, je ei-

gen kruiden kruidenolie gemaakt en deze kruiden in de natuur gezocht. 

Ook hebben de welpen zelf vlaggetjes gemaakt om te kunnen seinen met 

elkaar om vervolgens letterbingo te kunnen spelen.  

Welpen Stokstaartjes 



Grote Schoonmaak 
Dinsdagavond 13 Oktober 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 gebruiken bij het 

schoonmaken van de toiletten, douches, 

keuken en nog veel meer.   

Opgeven kan via verhuur@scoutingalphen.nl 

Zeeverkenners Hollandsche Nachtegalen 

Midden in het onderhoud seizoen werd er op-

eens een pauze op scouting gezet. Helaas kon-

den we niet met z'n allen verder met het onder-

houden van de vletten. Gelukkig heeft de leiding 

hard gewerkt in de vrije uurtjes. Nadat de vletten 

te water zijn gegaan heeft het niet lang meer 

geduurd of de eerste keer zeilen van 2020 was 

ook een feit! Inmiddels draaien we weer opkom-

sten zoals we gewend zijn, alleen even zonder 

het openen. Voor zomerkamp hebben we een 

leuk alternatief bedacht; we gaan leuke zeilacti-

viteiten doen in deze week op verschil-

lende plassen in de regio om zo alsnog 

een beetje te genieten van het begin 

van de vakantie!  
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