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Jubileum taart op het stadhuis 

We zijn het jubileumjaar goed begonnen met het 

aanbieden van een Scouting-Alphen-80-jaar-

verjaardagstaart aan de burgemeester en 

wethouders. Met tientallen leden van alle 

speltakken waren we op het stadhuis voor de 

feestelijke overhandiging. Na een dankwoord en 

felicitaties van de burgemeester heeft iedereen 

genoten van de heerlijke taart, die mede mogelijk 

werd gemaakt door Tazzels Taart & Zo. 

 
 

Nieuwe zeilen voor de vletten 

De zeilen van de lelievletten waren hoognodig 

aan vervanging toe. Dankzij een mooie bijdrage 

van de Rabobank en de Rotary hebben we nu 

weer mooie witte zeilen op de vletten. 

 
 

Kaagcup 

Tijdens het hemelvaartweekend streden de 

zeeverkenners weer om de Scouting Kaagcup. 

De Kaagcup is met 300 deelnemende boten de 

grootste scouting zeilwedstrijd van Nederland. 

Het was geweldig zeilweer met genoeg wind, 

veel zon en natuurlijk de nieuwe zeilen. Kortom: 

een geweldig kamp. De resultaten waren ook 

weer prima: Scouting Alphen werd 5e van de 21 

groepen!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welpen overnachten op het schip 

Op 28 mei sliepen de welpen Hollandsche 

Nachtegalen een nachtje op het wachtschip van 

de zeeverkenners, de Zuid-Holland. 

De welpen hebben gevaren met de grote zeilboot 

van de Loodsen (de Kagenaar), gekliederd bij de 

waterpompen in het Weteringpark en heel braaf 

geslapen!  

 
 

Bever-doe-dag 

Op 4 juni vond de regionale Bever-doe-dag 

plaats in Wassenaar. Hier zijn we met de Bevers 

naartoe geweest. Het thema was “De 

toekomstboom” en het was fantastisch!  

 
 

Onderhoud van schip en clubhuis 

De Zuid-Holland, het wachtschip van de 

zeeverkenners, heeft dit jaar een werfbeurt 

achter de rug. Na een week flink klussen ging ze 

weer strak in de lak van de werf het water in.  

Ook het Kraaiennest wordt goed onderhouden. 

Dankzij de sponsoring van stichting Rijnkade 

1630 zijn we nu bezig om dubbel glas in de 

lokalen te plaatsen. 

16 juli bestaat 

Scouting Alphen 

officieel 80 jaar, 

gefeliciteerd!
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Wanneer;  5 november 

Waar; Het Kraaiennest, Zegerplas en 

dagcamping 

Wat; dagprogramma alle (ex)leden  

 Aansluitend reünie 18+ 

Meld je aan via Facebook of 80jaar@scoutingalphen.nl 

 

Lijkt het je leuk om te helpen bij de organisatie van de 

jubileumactiviteiten? Meld je aan bij 80jaar@scoutingalphen.nl! 
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De redactie wenst iedereen een geweldig kamp en een  

 

 


