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Nieuwsbrief Scouting Alphen 

Jaargang 4, editie 4 

Welpen Bonte Kraaien 
Zaterdag 1 september was het eindelijk zover, we stonden als 

leiding te springen om weer te beginnen. Seizoen 2018-2019 zijn 

we gestart met de zomerkamp film en foto’s te kijken. De Wel-

pen die mee waren geweest op zomerkamp, hebben een strip-

boek ontvangen van onze mascotte Karel.  Karel heeft namelijk 

van zijn avonturen op zomerkamp een stripboek gemaakt.  

De tweede opkomst ging niet over springen, maar over vliegen. 

De Scouts en Explorers hadden een hele mooie toren gepio-

nierd, waar de overvliegers letterlijk mee over vlogen. Maar 

daarna moesten we wel afscheid nemen van onze oudste Wel-

pen, gelukkig hebben ze van de leiding een doosje Eerste hulp 

bij Afscheid ontvangen. Een aantal oude Bevers hebben voor 

onze groep gekozen en door namen spelletjes en kwartet heb-

ben we elkaar en de groep beter leren kennen. We gaan er 

een mooi seizoen van maken, welkom allemaal. 

BedankBBQ 

Zaterdag 29 september 

was de bedank BBQ 

voor alle vrijwilligers van 

Scouting Alphen. 

Zonder jullie kunnen we 

het niet, BEDANKT! 

Op de hoogte 

blijven? 
Wilt u op de hoogte blij-

ven van al onze activitei-

ten? Volg ons dan op 

facebook: 

www.facebook.nl/

scoutingalphenaandenrijn 

Kom je een 

keer kijken? 

Bij verschillende speltak-

ken is er nog plek.  

Kom vrijblijvend 3x kijken. 

Mail voor meer informa-

tie secretari-

aat@scoutingalphen.nl 
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Nieuws uit Hotsjietonia!                                                               
Met een heerlijk toetjesfestijn zijn we op vrijdag-

avond 31 augustus samen met alle beverfamilies het 

nieuwe beverseizoen gestart. 

Een week later was het alweer tijd voor het jaarlijkse 

overvliegen en hebben we afscheid genomen van 

Ninah, Samira, Ilse, Sverre, Tobias, Djessey-Joe, Nick 

en Lotte. Dag lieve Bevers, veel plezier bij de Wel-

pen, we gaan jullie missen! Onze leiding Xarifa heeft 

op deze dag ook afscheid van ons genomen, zij 

gaat een jaar naar Engeland waar ze als au pair 

aan het werk gaat. Veel plezier Xarifa en we hopen 

je volgend seizoen weer terug te zien in Hotsjietonia! 

Zaterdag 22 september kwamen er een heleboel 

nieuwe Bevers kijken. Onder deze nieuwe Bevers zat 

wel een  hele grote Bever… Christel kwam kijken of 

ze leiding wil worden bij de Bevers. Na de fotospeur-

tocht waar iedereen veel geleerd heeft over de be-

woners van Hotsjietonia heeft Christel besloten dat 

ze graag wil blijven, welkom bij de beverleiding 

Christel! Nu maar duimen dat alle andere nieuwe 

Bevers ook graag willen blijven. Twee weken gele-

den hebben we het Zegerpark weer een beetje net-

jes proberen te maken tijdens de jaarlijkse schoon-

maakactie en afgelopen zaterdag stond in het te-

ken van de herfst. Tijdens deze opkomst is Femke 

aan haar maatschappelijke stage begonnen bij on-

ze bevergroep. Femke is zelf landscout en is de 

dochter van Esther/Fleur Kleur. Verder gaan we tot 

aan de kerstvakantie proberen allemaal onze Pro-

fessor Plof badge te halen, dat wordt spannend…  

Meer nieuws over de bevers kunnen jullie weer lezen 

in 2019 tot volgend jaar!  

 

‘Nu maar duimen dat 
alle andere nieuwe  

Bevers ook graag willen 
blijven’ 

Welpen Stokstaartjes 

In september hadden we een erg leuk uitje. Eerst met de auto naar ‘s Gravenland en daar gingen 

we bij Natuurmonumenten aardkistjes zoeken. Met een rugzak met spullen erin zoals een verrekijker, 

een loep, een kompas en nog allerlei andere spullen waar de welpen wel raad mee wisten, gingen 

we het natuurgebied in. Na het vinden van de coördinaten op de kaart kwamen we in de buurt van 

het kistje en dan was het zoeken in dat gebied. In het kistje zaten opdrachten die de Welpen moes-

ten uitvoeren. Zo hebben we puzzels gemaakt, beestjes gezocht, de lengte van een boom bepaald 

en woorden naar de overkant geseind met takken. Na een ochtend lang zoeken hebben we lekker 

geluncht en daarna nog even in de natuurspeeltuin gespeeld. Daarna weer terug naar huis na een 

leuk dagje in de natuur.  
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Start seizoen Zeeverkenners 

De Zeeverkenners hebben weer een vliegende start 

gemaakt na een paar weken zomerstop. Zo hebben 

we Wouter mogen installeren en hebben we twee 

nieuwe leden mogen verwelkomen, namelijk Larissa 

en Jouri! De leden van de Seabiscuit hebben een 

oude traditie weer nieuw leven ingeblazen, namelijk 

het houden van een bakskamp. Dit kamp is gere-

geld door de bak zelf en bestond uit een weekend 

overnachten in een tent op Boterhuiseiland zonder 

leiding. Ondanks het slechte weer hebben ze zich 

sterk gehouden en ze zijn zelfs op eigen kracht weer 

terug in ons haventje gekomen!  

Het laatste weekend stond voor de 834 en 1652 in 

het teken van de Landelijke Scouting Zeilwedstrij-

den. Beide vletten hadden zich hiervoor geplaatst 

bij de regionale zeilwedstrijden. De vletten gingen 

op transport naar Harderwijk en de leden gingen in 

een grote touringcar, wat een luxe! Ondanks het 

gebrek aan een lekker briesje hebben onze leden 

het hartstikke goed gedaan en zijn knap 9e (1652) 

en 16e (834) geworden.  

Hiernaast hebben we natuurlijk heerlijk kunnen zeilen 

de afgelopen weken, en hopen we dat we nog een 

paar mooie najaarszeildagen zullen hebben voor-

dat we de masten weer van de vletten zullen halen 

en het roeiseizoen zullen starten! 

Scoutsleiding 

Hou jij van buiten bezig zijn, ge-

zelligheid, ben je ondernemend, 

ben je 18 jaar of ouder en heb je 

op vrijdagavond 3 uurtjes over? 

Misschien is Scoutsleiding dan wel 

iets voor jou?! Scouts zijn jongens 

en meisjes tussen de 11 en 15 jaar 

die elke vrijdagavond van 19.30 

tot 21.30 uur (leiding 19.00 tot 

22.00 uur) bij elkaar komen voor 

een afwisselend programma.  

Mail voor meer informatie  

secretariaat@scoutingalphen.nl 

Groepsbegeleider 

Als groepsbegeleider landwerk 

vertegenwoordig je de landtak 

van onze vereniging in het be-

stuur. Je helpt onze stafleden zich 

verder te ontwikkelen als persoon 

en als team. Je zorgt voor een 

goede sfeer en samenhang in de 

groep en tussen de speltakken. 

Dit doe je samen met je mede-

bestuursleden.  

Mail voor meer informatie  

bestuur@scoutingalphen.nl 

Verhuurcommissie 

Ons gebouw word regelmatig 

verhuurd aan bijvoorbeeld ande-

re scoutingverenigingen. We zoe-

ken iemand die de huurder erin 

en eruit wil laten. Hierbij horen 

ook wat kleine schoonmaakta-

ken vooraf en achteraf. Het gaat 

om zowel in het weekend als 

doordeweeks.  

Mail voor meer informatie  

verhuur@scoutingalphen.nl 

 

We zoeken nog hulp! 

Voor verschillende activiteiten/taken zoeken we nog enthousiaste vrijwilligers; 

Explorers 

Afgelopen vrijdag hebben de Explo's een programma gedraaid met de Scouts. 

De bedoeling? Pionier zo snel mogelijk een familieschommel. Beide partijen gin-

gen direct aan de gang. Binnen de kortste keren stonden er twee mooie frames. 

Het hing nu allemaal af van de zittingen van de schommels. De Scouts gingen 

hard aan de gang met touw en paaltjes om zo snel mogelijk een mooi platform 

te maken. De Explorers hadden echter een ander (beter) idee, en hingen een 

leren bank in de schommel. Comfortabeler, en nog belangrijker, sneller. Sorry 

Scouts, we are the champions! 


