
Maandagavond de 19e november 2018 

hebben we (Marco en Dick) namens Scou-

ting Alphen aan den Rijn ons clubhuis Het 

Kraaiennest beschikbaar gesteld aan de 

Alphense brandweer om te oefenen. Rond 

de klok van 19.45 uur werd een (nep-)brand 

gemaakt en de brandweer  werd door de 

brandmeldinstallatie die in het Kraaiennest is 

geïnstalleerd gealarmeerd doordat een 

rookmelder rook ‘ontdekte’ en dus een 

alarm af gaf. De brandweer kwam met een 

ploeg van zeven man en een gro-

te brandweerwagen naar de Verlengde 

Aarkade. Daar werden ze door ons opge-

vangen (wij zaten in het complot ofwel wij wisten natuurlijk dat het om een nepbrand ging maar 

dat wisten de  brandweerlieden niet) om hen te vertellen dat er twee mensen het gebouw had-

den gehuurd maar dat we geen flauw idee hadden waar ze zaten en wat er dus was gebeurd. 

Het brandalarm ging dus af maar rook of vlammen konden we vanaf de openbare weg niet zien. 

De brandweer is met behulp van sleutels (uit het sleutelkluisje buiten het terrein) het terrein op ge-

gaan en het gebouw voorzichtig in gegaan. Daar troffen ze een licht verwarde persoon aan en 

iemand die in ieder geval bewusteloos was. Die personen heeft de brandweer naar buiten weten 

te krijgen en vervolgens 1e hulp geboden. De ‘brand’ werd door de  brandweer geblust met be-

hulp van de brandhaspel die in de gang hangt. Na een half uurtje was de 1e oefening voorbij en 

werd deze nabesproken. Er waren vanuit de brandweer ook twee instructeurs aanwezig die we-

ten hoe om te gaan met een brandmelding, slachtoffers enzovoorts. De dingen die goed gingen 

werden besproken maar belangrijker ook hetgeen wat niet goed ging werd benoemd en waar 

mogelijk werden verbeteringen aangedragen om bij een echte brand goed te kunnen handelen. 

Na deze evaluatie volgde nog een tweede iets andere oefening. Toen werden de materialen op-

geruimd en na een wel koude avond ging de brandweer terug naar de kazerne en wij naar huis.  
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Brandoefening op het Kraaiennest 

Jantje Beton 

In de week van 4 t/m 9 maart kunt u onze jeugdleden en vrijwilligers aan de deur verwachten 

en in de verschillende winkelgebieden in Alphen aan den Rijn. Wij collecteren jaarlijks voor 

Jantje Beton, een stichting die zich inzet voor meer speelruimtes. En een deel van het opge-

haalde geld mag Scouting Alphen zelf besteden.   



De bevers hebben eind maart voor het eerst gepionierd; wel op z’n bevers na-

tuurlijk  .Knopen leren, palen aan elkaar bevestigen, bruggen bouwen (tussen 

de picknicktafels), hutten maken en vooral veel samenwerken! Ook konden de 

bevers daarna nog mini-pionieren met playmaïs en cocktailprikkers. De fanta-

sie de vrije loop! Op 6 april liepen de bevers de 5 km tijdens de Duinenmars in 

Kijkduin. Lunchen op het strand, rennen van hele hoge duinen en zoeken naar 

een souvenir voor thuis (in de vorm van een plank, stok, schelp of steen). Met 

als beloning natuurlijk een prachtige medaille! De afgelopen keren stonden de 

opkomsten in het teken van spelletjes binnenkort starten 

we een reeks opkomsten met als thema: de 4 elementen 

(water, vuur, aarde en lucht).  Welke avonturen zullen we 

allemaal weer gaan beleven? 

 

Bevers: Pionieren en Duinenmars 

Wij vonden als explo’s dat de huidige kampvuurkuil niet meer is wat wij willen. Deze is te klein en 

heeft geen goede vorm waardoor het of te warm of te koud is. Daar-

om zijn wij bezig met het maken van een nieuwe kampvuurkuil, maar 

hier hebben wij jullie hulp voor nodig. 

Wij zijn op zoek naar de volgende materialen. 

- Regels t.b.v. beschoeiing (circa 5 meter 

- Planken t.b.v. zittingen (circa 60 meter) 

- Draadeinden met toebehoren (circa 1.5 meter) 

- 60x40 tegels (circa 165 stuks) 

- 50x50 tegels (circa 75 stuks) 

Hebben jullie toevallig deze spullen nog thuis liggen en hebben jullie 

deze nodig, kennen jullie iemand die ons zou willen sponsoren hiervoor 

of vind je het leuk om mee te helpen aan de bouw van de kampvuurkuil? Stuur dan een mailtje 

naar kampvuurkuil@gmail.com. Heb jij nog andere spullen of apparaten waarvan je denkt dat we 

deze nodig zullen hebben stuur dan ook even een mailtje. Als iedereen zijn steentje bijdraagt kun-

nen we binnenkort gaan vlammen met onze nieuwe kampvuurkuil..  



Zeeverkenners Hollandsche Nachtegalen 

De zeeverkenners hebben in het najaar weer een paar 

prachtige zeildagen gekregen van de weergoden. Door-

dat het tot laat in het jaar nog mooi weer was hebben we - 

weliswaar warm aangekleed - nog tot halverwege novem-

ber door kunnen zeilen! Daarna werd het toch echt te koud 

om nog langer door te zeilen en hebben we de masten 

van de vletten gehaald om zo het roeiseizoen te starten. 

Met het einde van het zeilseizoen in zicht zijn ook de theo-

rielessen voor het CWO zeildiploma weer begonnen. Met 

deze lessen leren ervaren zeeverkenners over regels en vei-

ligheid op het water, de werking van een zeilboot, en het 

aansturen van een voltallige bemanning. Dit jaar doen 

maar liefst acht enthousiaste zeeverkenners mee aan de 

lessen - en daarnaast helpt er nog een zeeverkenner mee 

met het geven van de lessen! 

Geheel volgens traditie hebben we ook in 2018 weer Sinter-

klaas gevierd met cadeautjes,  gezelligheid en natuurlijk 

vooral heel veel pepernoten. Tussen de pepernotenregens 

door werd fanatiek gestreden om de meest gewilde cadeaus te bemachtigen. Ook het nieuwe 

jaar is uitbundig gevierd met een traditionele snertfuif in het feestelijk versierde ruim van de Zuid-

Holland. Onder het genot van een stevige kom snert streden de bakken voor eeuwige roem in een 

bloedstollende pubquiz. Het stamppottenbuffet en de fotoreportage van het voorbije jaar maak-

ten de avond helemaal af. 

Tegelijk met het nieuwe jaar is ook het onderhoudsseizoen begonnen. Na een druk 2018 is het 

hoog tijd om de vletten weer in topconditie te brengen voor het nieuwe zeilseizoen. Schuren, gron-

den, lakken - de zeeverkenners doen het allemaal zelf tijdens de barre wintermaanden. Zo kunnen 

we in het voorjaar weer met prachtig glimmende boten verschijnen op de drukbezochte Kaagcup 

zeilwedstrijden! 

Scouts Bonte Kraaien 

Eens moet de eerste keer zijn. Voor sommige kinderen is dit het overvliegen waarmee we dit sei-

zoen weer begonnen zijn, maar voor iedereen was het de eerste keer om kruidnoten te verko-

pen. Hiermee hebben we ruim € 250,- opgehaald! Nog een primeur voor de Scouts: een kind-

ouder weekend! Samen met alle ouders hebben de Scouts een kettingreactie gemaakt, waarbij 

we in het Scoutslokaal moesten beginnen en in de kampvuurkuil eindigen. Met autobanden, lif-

ten en balken is het uiteindelijk toch gelukt! Vervolgens ook nog eens glowgolfen. Zoals we wel 

ieder jaar doen hebben we ook dit jaar geopend met een nieuwjaarsdiner en de BRRRRRRR (de 

nieuwjaarsduik). Laten we er met z'n allen weer een mooi scoutingjaar van maken! 

Ledenvergadering Scouting Alphen 

Woensdag 13 Maart 2019 organiseert Scouting Alphen de jaarlijkse ledenvergadering. Dit is 

voor alle vrijwilligers en ouders van Scouting Alphen. U bent van harte welkom om hierbij aan-

wezig te zijn! Vanaf 19:30 is de inloop, en om 20:00 uur start de vergadering. We zien u graag 

op 13 maart. 



Welpen Bonte Kraaien 

 

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben wij weer super veel verschillende opkomsten gehad, zoals een 

gezamenlijk Sinterklaasviering. In december hebben we ons chaosspel weer eens gespeeld, nu we-

ten onze welpen eindelijk hoe ze een geklutst eitje na doen en hoe je een kanariefantje kan tekenen. 

Wij hebben ook nog een rendiertje gefiguurzaagd en dat was een groot succes, ook omdat we heel 

veel hulp hadden van ouders, oud welpen en leiding van andere groepen. Nogmaals hartelijk dank! 

Net voor Kerst hebben we het jaar afgesloten met The Grinch spel en het nieuwe jaar zijn we heerlijk 

gestart met een nieuwjaarsdiner, lees: sjiek aangekleed lokaal, met sjiek gedekte lange tafel en daar 

omheen zaten sjiek geklede welpen die allemaal eigen lekkere creatieve gerechtjes hadden meege-

nomen. Lekker joh!   

Afgelopen weken hebben we uiteraard lekker buiten gespeeld met een modderig potje slagbal, 

maar ook 5-kleurenspel en uiteraard Hollandse Leeuwen. Binnen hebben we een opkomst “Wedden 

dat ik het kan?” gehad met hele gekke opdrachten! We hebben ook weer flink geoefend met het 

knopen van driepoten. Maar wel met een leuke extra opdracht: per nest kregen ze wat materiaal en 

moesten ze zelf bedenken hoe ze een brug over “een rivier” konden maken richting de andere drie-

poot. Nou daar moet je even goed voor kunnen samenwerken! Afgelopen weekend hebben we ons 

eerste weekendkamp van dit seizoen gehad en hebben we hard gewerkt aan de insigne journalist. 

Zie ook onze facebookpagina Facebook.nl/WelpenBK. 

Welpen Stokstaartjes 

We hebben een fantastisch leuk uitje gehad naar het Avonturia. Dit is de grootste dierenwinkel 

van Nederland. Toen we aan kwamen splitste we op in twee 

groepen. We gingen als eerst kijken in de dierentuin wat ze 

allemaal hadden. Daarna gingen we naar een grot toe om 

een speurtocht te gaan doen. Wat zijn we toch een boel die-

ren tegengekomen. Hamsters, muizen, konijnen, vissen, schild-

padden, papagaaien (die je zelfs mocht aaien), allerlei soor-

ten vogels en zelfs flamingo’s. Toen we alle dieren hadden 

bekeken en sommige het een en ander aan nieuwe speeltjes 

voor hun huisdieren weer terug hadden gelegd, zijn we be-

gonnen met de speurtocht, waarbij we moesten zoeken naar 

de dieren in de grot (wel achter glas gelukkig). Tot slot nog 

snel limo en wat lekkers en toen weer snel terug naar Alphen. 

Al met al een hele leuke dag met de stokstaartjes.  


