
Scouting Alphen

Leiding
gezocht

Ken je iemand of lijkt het je zelf
leuk om op zaterdagochtend
tussen 9.30 en 12.30 uur leiding 
te geven aan deze leuke groep 
                             welpen 
                             (7-12 jarigen)    
                              en hen een
geweldige ochtend te bezorgen?!

Stuur ons dan een berichtje voor
meer informatie!

Welpen Stokstaartjes
En dan is het na een heerlijke zomer bijna weer winter en koud. Maar dat betekent ook
dat we al bijna een half jaar vol gezellige opkomsten hebben gehad en een
overnachting in het clubhuis! Een snelle opsomming van het afgelopen half jaar. We
begonnen natuurlijk met het overvliegen, doei zeggen tegen de oudste welpen en hoi
tegen de jongsten.
We hebben door de duinen gestruind met de duinenmars. En ook al was het ver voor
sommigen en waren we ook een keer verkeerd gelopen, iedereen hield vol en is bij de
finish gekomen! Met een oorkonde en een prachtige medaille kon iedereen blij naar huis.
De stokstaartjes hebben zelfs in de korte tijd dat het seizoen begonnen is het Zegersloot
gebied al schoongemaakt met prikstokken en vuilnis zakken. Dan zie je pas echt hoe vies
het eigenlijk is op straat.
Het uitje naar het bamboedoolhof mocht ook niet ontbreken! Kennis werd bijgespijkerd
met de vragen van de speurtocht. En als je het fout had, liep het pad dood.
Ook hebben we weer de eerste overnachting van het jaar achter de rug. Dit is altijd een
spannend moment, want voor het eerst ergens anders slapen en met een hele zaal vol,
hele dag dingen doen en ga zo maar door. Het popcorn maken op vuur zat perfect voor
het film kijken dus dat was win/win situatie. Kokkie Philip had heerlijke stamppot
gemaakt en dat was voor sommigen nieuw eten.
Tot slot zijn we zelfs al met een nieuw insigne bezig! We hebben al de brug en het asfalt
versierd met prachtige zelf portretten met stoepkrijt. Hopelijk was het niet meteen
weggespoeld door de regen…
Ik heb nu al zin in de rest van het jaar!
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Zoals jullie wellicht weten wordt het clubhuis ook regelmatig verhuurd aan derden. We regelen tot nu toe met een klein
groepje de sleuteloverdracht. We zijn eigenlijk op zoek naar een aantal mensen die ons team zouden willen versterken.
Per aktie ben je ongeveer een uur kwijt. 

De werkzaamheden bij het in en uitlaten zijn nagenoeg hetzelfde.
-Zorgen dat de plavuizen, keuken en toiletten netjes zijn en gedweild
-Toiletten voorzien van wc papier
-Afvalbakken voorzien van lege zakken
-Noteren van de meterstanden

 
De tijden zijn eigenlijk per huurder verschillend, door de week en in het weekend, overdag en avond.
We maken daarom dan ook een kalender waarin iedereen aanvinkt als hij sleuteloverdracht gaat doen, dus niet een
vooraf gemaakte lijst.
 
Mocht u ons team willen versterken of een keer willen kijken of het wat voor u is, dan kunt u zich aanmelden door een
mail te sturen naar verhuur@scoutingalphen.nl of voor meer info.

Hallo! Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we alweer veel leuke dingen
gedaan. De eerste week van de zomervakantie zijn we weer op
zomerkamp geweest! Dit was echt heel gaaf en we hadden gelukkig ook
heerlijk weer! 

In september zijn we weer begonnen met de "normale" opkomsten,
nadat er een paar gezellige bevers zijn overgevlogen hebben we elkaar
weer goed leren kennen! 
Daarna hebben we onze echte scouting skills weer opgehaald en
hebben we ook nog een hele stoere tocht gelopen met Halloween! 
De scouts en explorers gingen ons helpen en daardoor hadden we een
echte spooktocht!

Welpen Bonte Kraaien

Gezocht!  Hulp verhuur Kraaiennest
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Kampvuurkuil

Contributie per speltak voor het jaar 2023
Wij vinden het belangrijk dat scouting voor iedereen financieel toegankelijk moet zijn.
Uiteraard worden ook wij geconfronteerd met stijgende prijzen.
Met al onze vrijwilligers doen we onze best om te besparen waar dat kan, door bijvoorbeeld zo min
mogelijk energie te gebruiken. Hiermee kunnen wij de contributie voor 2023 gelijk houden aan de
contributie van 2022.

Sinterklaaropkomst
Zaterdag 3 december hebben de bevers
samen met alle welpen speltakken van
scouting Alphen sinterklaas gevierd! 
We hebben verschillende dingen gedaan;
taaitaai poppen versierd, bingo en
pietengym. De sint en twee pieten zijn zelfs
nog langs geweest!

Door het klusteam van het Kraaiennest is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan de kampvuurkuil. 
De kampvuurkuil is nog niet helemaal af. Maar de groepen kunnen wel al gebruik van maken..

Sinterklaas op bezoek
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