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Jaargang 2, editie 1 

Ook in 2016 stuurt Scouting Alphen weer 

periodiek een nieuwsbrief aan alle 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. 

 

Terugblik 

 

Op 31 oktober hadden de stokstaartjes een 

bijzondere opkomst, het was tijd voor de 

halfjaarlijkse insignes!  

Een vogel en een konijn kwamen de zaal 

binnen en vonden een enveloppe. Na een heel 

toneelstuk waar allerlei dieren (en minions) in 

voor kwamen bleek er in de enveloppe het 

insigne te zitten : drama.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

We gingen eerst eens oefenen hoe je dan 

boos moet lopen of blij een gat in de lucht kon 

springen. Toen we lekker opgewarmd waren 

werd er een verhaal voorgelezen. Maar we 

moesten niet op een stoel blijven zitten, nee  

we moesten het verhaal uitbeelden. Zo werden 

we wakker, smeerden we een boterham en 

liepen we door het bos. Lees verder op de 

website 

 

Onze zeeverkenner Fieke is naar de Wereld 

Jamboree in Japan geweest!  

De Scouting Wereld Jamboree is het grootste 

scouting evenement ter wereld. Eens in de vier 

jaar komen scouts van over de hele wereld 

tussen veertien en achttien jaar bij elkaar. Tien 

dagen lang leven ze in hun eigen stad. Ze 

leren elkaar kennen, doen activiteiten samen 

en ontdekken de verschillen en gelijkenissen 

van scouting in andere landen. Lees het hele 

verslag van Fieke d’r reis op onze website! 

 

De zeeverkenners hebben weer een mooi 

najaar gehad. Door het warme weer konden zij 

dit seizoen uitzonderlijk lang doorvaren. Zij zijn 

dit jaar weer op herfstkamp geweest. Dankzij 

de mooie resultaten bij de regionale 

zeilwedstrijden mochten 2 vletten meedoen 

aan de Landelijke Scouting Zeilwedstrijden in 

Harderwijk. Ondanks een paar hele koude 

nachten in tenten (zeeverkenners zijn een 

warm wachtschip gewend) hebben onze 

jongens en meisjes heel goed gezeild, de 707 

werd 15e en de 834 maar liefst 4e! We hebben 

het dan wel over de nummer 4 en 15 van de 

ongeveer 1800 vletten die in Nederland 

rondzeilen dus we zijn stiekem wel heel trots! 

 
Lees hier het najaarsverslag van de 

zeeverkenners! 
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De Bevers hebben het weer druk gehad. 

Oktober en november stonden in het teken van 

afval en recyclen. Op 10 oktober hebben de 

bevers deelgenomen aan de schoonmaakactie 

van park Zegersloot.  

Op 5 december was het een feestelijke 

opkomst: de bevers konden een berverpieten 

diploma verdienen! Ook zijn er deze dag 8 

nieuwe bevers geïnstalleerd.  

Op 2 januari is het nieuwe jaar bij de bevers 

“zoet” begonnen. Het programma stond in het 

teken van snoep. Na een potje snoeptikkertje 

werd er gepionierd met marshmallows en 

spaghetti. Ook hebben ze op het nieuwe jaar 

geproost met echte champagneglazen! 

Lees meer over de bevers op onze website! 

 

1936-2016: SCOUTING ALPHEN 80 JAAR! 

Dit jaar bestaat Scouting Alphen 80 jaar. Om 

dit jubileum te vieren zullen het hele jaar door 

verschillende activiteiten worden 

georganiseerd waarin 80 jaar centraal staat. Er 

zal onder andere een taart worden 

aangeboden aan de burgemeester en 

wethouders van Alphen aan den Rijn en 

natuurlijk aan de leden.  

Om de festiviteiten in goede banen te kunnen 

leiden, hebben we nog ondersteuning nodig in 

de commissie 80 jaar. Wie wil? Tevens zijn we 

op zoek naar het oudste (oud) lid, voor tips 

hierover en aanmelding voor de 

jubileumcommissie, stuur een mailtje naar 

pr@scouting.nl. 

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!  

Scouting Alphen is altijd op zoek naar nieuwe 

vrijwilligers.  

- Bij de bevers, scouts en explorers kunnen 

we goed nieuwe (bege)leiding gebruiken.  

- Het verhuurteam zoekt ook uitbreiding om 

ondersteuning te bieden voor, tijdens en 

na verhuur van het clubgebouw.  

- De sponsorcommissie zoekt een 

fondsenjager voor het zoeken en 

aanschrijven van fondsen/bedrijven om zo 

bijvoorbeeld nieuwe zeilen voor de 

zeeverkenners te realiseren. Nu het dak 

vernieuwd is wordt dit ons eerstvolgende 

project. 

 

 

 

 

Belangrijke data in het voorjaar: 

 

30/31 januari: Mama-bever-logeerweekend 

 

8 februari: Grote schoonmaakavond 

clubhuis. Aanmelden via 

verhuur@scoutingalphen.nl 

 

26 februari: Info(rmele) ouderavond 

zeeverkenners a/b de Zuid-

Holland  

 

7-12 maart: Jantje Beton Collecte 

 

16 maart: Algemene Ledenvergadering 

 Locatie: clubhuis 

 

Wist je dat.... 

 

Scouting Alphen een nieuw bestuurslid heeft? 

Wim Verduin, actief bij Scouting Alphen sinds 

1967, heeft afscheid genomen als bestuurslid. 

Wij bedanken Wim voor zijn inzet en 

verwelkomen Giel-Jan Bosdam, oud-(staf)lid 

en wensen hem veel succes in zijn nieuwe 

functie. 
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