Zaterdag 1 oktober 2016 werden er vele bijzondere mensen gespot in de dorpskernen van Boskoop en
Alphen aan den Rijn. Oplettende bewoners wisten al wat er aan de hand was dankzij een wervende
mediacampagne. In de weken voorafgaande aan deze dag werden er kleurplaten uitgedeeld op scholen,
verschenen er spandoeken op drukbezochte locaties en stonden er
aankondigingen in de lokale kranten. Dit alles om onder de
aandacht te brengen dat Zaterdag 1 oktober er wederom een
grootse vossenjacht werd
georganiseerd. Net als
afgelopen jaar werd dit leuke
evenement georganiseerd
door alle scouting groepen in
de gemeente Alphen aan den Rijn: Scouting Uithoek, Scouting
Alphen aan den Rijn, Scouting Willem Barendsz, Mr van
Daalgroep, Scouting de Schouw en Scouting Rhijnewoud. Dankzij
onze sponsoren Steunstichting Regio Hollands Midden, Hoogvliet
Supermarkten en JOGG Zorg en Zekerheid konden alle kinderen
gratis deelnemen en genieten van een gezond stuk fruit.
Het Rijnplein in Alphen en het kerkplein in Boskoop werden
in de ochtend ingenomen door vele scouts welke allerlei
scoutingactiviteiten klaarzetten zoals een stormbaan,
mastklimmen (in een echte lelievlet), broodjes bakken en
een springkussen. Het thema van de vossenjacht was dit jaar
“Reis door de Tijd” en de kinderen konden op jacht naar
vossen als Fred en Wilma Flintstone (compleet met
jabbadabbadoe auto), Elvis, piraat met papegaai, Asterix en
Obelix en vele anderen. Het winkelend publiek keek af en

toe verbaasd om zich heen naar de hordes jagende kinderen en de toch wel vreemd uitgedoste figuren,
maar dat maakte de pret alleen maar groter.
Dankzij de sponsoren (Steunstichting Regio Hollands Midden, Hoogvliet Supermarkten en JOGG Zorg en
Zekerheid) en het prachtige weer was het een fantastische dag waarbij de scoutingverenigingen uit de
gemeente Alphen aan den Rijn gezamenlijk hebben laten zien hoe leuk scouting is. Dankzij de
aanwezigheid van de scoutshop kon men ook nog eens zien welke mooie spullen we als scouts
gebruiken. Eind september 2017 is de volgende vossenjacht. Houd de facebookpagina of de website in
de gaten voor meer nieuws.
http://www.scoutingvossenjacht.nl/
https://www.facebook.com/scoutingvossenjacht/

