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De eerste nieuwsbrief is een feit! Vanaf nu 
houden we je met een nieuwsbrief op de hoogte 
van de activiteiten van de verschillende 
speltakken van Scouting Alphen. De nieuwsbrief 
is voor iedereen die betrokken is bij Scouting 
Alphen, dus jeugdleden en stafleden, maar ook 
ouders/verzorgers, oud-leden en andere 
geïnteresseerden.  
Iedereen kan eraan meeschrijven, dus als je iets 
leuks hebt gedaan tijdens een opkomst of een 
kamp, stuur dan een berichtje naar 
pr@scoutingalphen.nl. Je kunt een artikeltje 
mailen of een leuke tip geven aan de redactie 
zodat we er een artikeltje van kunnen maken.  

Reisje boeken? Kleding of electronica shoppen?  
Steun Scouting Alphen GRATIS door te winkelen via 

� 

Terugblik 
Nu de kortste nacht weer achter de rug is, is de 
zomer dan echt begonnen en dat is wel te 
merken aan de tropische temperaturen. 
We blikken terug op 2 leuke scouting kwartalen 
met leuke en succesvolle activiteiten. 
 
Jan 2015: De scouts Bonte Kraaien hebben 

Stop-motion films gemaakt, een film die bestaat 
uit snel achtereen opvolgende foto’s, ze zijn erg 
leuk geworden! Bekijk ze nog eens op onze 
website. 
 
Jan/Feb 2015: De bevers Bonte Kraaien hebben 

een succesvol papa-bever weekend achter de 
rug. Het thema was kunst. Er werden o.a. mooie 
kunstwerken gemaakt, een speurtocht gelopen, 
marshmellows geroosterd boven het kampvuur 
en iedereen ging moe maar voldaan weer naar 
huis. 
 
Feb 2015: De welpen Stokstaartjes: Jumbo 

opkomst. Iedereen mocht tijdens deze opkomst 
een spelletje meenemen en samen spelen. Zo 
leerde veel stokstaartjes nieuwe spellen. Het was 
een geslaagde dag. 
 
Maart 2015: Jantje Benton collecte 2015. 

Net als voorgaande jaren hebben we als 
Scouting Alphen weer gecollecteerd. 
De opbrengst was dit jaar met € 4.505,57 zelfs 
iets meer dan vorig jaar. 
Hiermee kan Jantje Beton veel kinderen blij 
maken met een leuke speeltuin in de wijk. 
Scouting Alphen mocht de helft van dit grote 
bedrag gebruiken om o.a. verf en nieuwe tenten 

te kopen. Nogmaals iedereen bedankt,  zonder 

jullie inzet was het niet zo’n succes geweest. 
 

Terugblik (vervolg) 
April 2015: Welpen Bontekraaien: Koeien, Kaas en 
paardrijden. 
Zonder dat de welpen het wisten zijn ze afgereisd naar 
Manege ‘de Vosseburch’ in Langeraar. 
Daar leerden ze op de boerderij alles over kaas  en 
mochten ze ook kaas proeven. 
Daarna door naar de koeien, varkens en paarden en tot 
slot mochten ze nog even voor cowboy spelen op een 
echt paard. Het was een meer dan succesvolle ochtend. 
 
Mei 2015: De welpen Hollandsche Nachtegalen 
overnachten op MS Zuid Holland. 
De welpen HN overnachten op het motorschip Zuid 
Holland, de thuisbasis en het moederschip van de 
zeeverkenners Hollandsche Nachtegalen. 
Met een bezoekje aan de waterpompen, dagje zeilen 
met de loodsen HN in hun heerlijke platbodem van 
ongeveer 12 meter en een nachtje keten werd het een 
overnachting om nooit te vergeten. 
 
Mei 2015: Zeeverkenners Hollandsche Nachtegalen: 
Kaagcup 2015. 
De zeeverkenners hebben weer succesvol meegedaan 
aan de Scouting Kaagcup zeilwedstrijden tijdens het 
Hemelvaartkamp. 
Ze zijn uiteindelijk op een 5

e
 plaats geëindigd van de 21 

groepen die meededen in de standaard klasse. 
Dit is zeer goed als je je bedenkt dat er ongeveer 200 
lelievletten meededen! 
 
Mei 2015: Explorers: Schaapscheerdersfeesten. 
De explorers Bonte Kraaien hebben zich tijdens de 
schaapscheerders feesten ingezet bij de kinderboerderij 
Zegersloot. Er konden broodjes worden gebakken en 
marshmellows worden geroosterd. De opbrengst komt 
ten goede van hun zomerkamp naar Luxemburg, waar 
ze hard voor aan het sparen waren. 
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Het is zomer! 
Zomerkamp 
Het is bijna zomervakantie en dat betekent voor veel 
speltakken dat het zomerkamp dichtbij is! Elke speltak 
doet het natuurlijk op zijn eigen manier, maar voor 
iedereen geldt dat het een week vol plezier is waarin je 
elke dag lekker buiten leuke dingen doet met elkaar. En 
dat je aan het einde helemaal moe bent van alle 
belevenissen! 
Als je zo druk bezig bent, vergeet dan niet om je goed in 
te smeren en voldoende te drinken. Zo voorkom je dat je 
uitdroogt, want dat kan de lol natuurlijk bederven. 
 
Tekencontrole 
Bij het spelen in de natuur kun je wel eens gebeten 
worden door een teek. Teken zijn net kleine spinnetjes, 
die overal zitten. En soms kunnen ze je bijten. Als iemand 
je na het buitenspelen checkt op teken is er vaak niets 
aan de hand, maar als de teek langer dan een dag blijft 
zitten, kun je er soms ook ziek van worden. Daarom is het 
belangrijk dat er dagelijks tijdens het kamp een 
tekencontrole wordt gedaan door de leiding. Ben je terug 
van het kamp, vergeet dan niet thuis nog eens te 
controleren of je gebeten bent. 

Fijne zomer(stop)!  

Tijdens de zomervakantie organiseren niet alle speltakken opkomsten. Als je twijfelt, informeer dan bij de leiding van 
jouw speltak of dit voor jou ook geldt. We wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie! 

26 september Alphense Vossenjacht  
Voor het eerst organiseren alle scoutinggroepen van 
de ‘grote’ gemeente Alphen aan den Rijn een 
gezamenlijke activiteit. Op 26 september vindt in de 
centra van Alphen aan den Rijn en Boskoop tegelijk 
een MEGA Vossenjacht plaats met wel 100 
filmsterren!  
Ook worden er andere scoutingactiviteiten in het 
Alphense centrum georganiseerd. Kijk voor meer 

informatie op www.alphensevossenjacht.nl  

http://www.alphensevossenjacht.nl/

