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VOORWOORD

WIST JE DAT?

Wat is er leuker om aan het einde van

René van Klaveren het stokje van

het jaar even terug te kijken op alle

Peter v.d. Oever heeft overgenomen

belevenissen? Nou! Daarom op de

als troephuisbeheerder?

valreep de laatste nieuwsbrief van dit
jaar!

Ralph Ebbing de splinternieuwe

En wát hebben we weer veel beleefd! Je

Lorem ipsum dolor sit amet,

functie van praktijkbegeleider gaat

vindt hier verhalen en foto's van onder

consectetur adipiscing elit.

vervullen?

andere de afgelopen zomerkampen en

Suspendisse volutpat dapibus risus

jubileumfestiviteiten.

dapibus facilisis. Fusce sem elit,Tjarda op 17, 18 en 19 december
pellentesque a lacus eget, sodales
ruim 3100 kerstkaarten heeft

In het komende jaar (2016) bestaat

semper nisl. Nunc in iaculis urna,
sed
gesorteerd
en bezorgd?

Tjarda alweer 71 jaar. Niet een heel

efficitur orci. Etiam mi leo, varius at

bijzonder getal. Naar laten we er toch

faucibus vitae, tempor in neque.
De vloot van Sinterklaas dit jaar

met zijn allen een heel bijzonder jaar van

Nullam vitae ornare mauris. Etiam
gedeeltelijk bestond uit Tjarda-boten?

maken!

mauris neque, pulvinar et metus

Een goede jaarwisseling allemaal!

porta, pulvinar aliquet felis.

Proost met een mooi hoog glas

Pellentesque habitant morbi tristique
jaren geen suprises zijn geweest

appelsap-met-bubbeltjes! «

senectus et netus et malesuadaomdat de WV iets veel leukers had
fames ac turpis egestas.

Er met Sintekerst voor het eerst sinds

bedacht?

Pellentesque turpis enim,
Je van harte welkom bent op de
nieuwjaarsborrel op vrijdag 8 januari
van 19:00-22:00 uur?

nieuwsbrief
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Je wist-je-datjes voor de volgende
foto: de vletten van Hillegom en Sassenheim in
formatie tijdens het "Admiraalzailen"

editie kunt mailen naar
nieuwsbrief@tjardahillegom.nl? «
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WELPEN OP PIRATENKAMP!
Van zondag 12 juli t/m vrijdag 17 juli zijn
de Welpen van Tjarda op zomerkamp
geweest. We waren te gast bij de BePals
Julianagroep in Den Haag. Het was een
spannende week, want we hebben een
Lorem ipsum dolor sit amet,echte piratenschat gevonden!
consectetur adipiscing elit.
Suspendisse volutpat dapibus risus
dapibus facilisis. Fusce sem elit,
pellentesque a lacus eget, sodales
semper nisl. Nunc in iaculis urna, sed
efficitur orci. Etiam mi leo, varius at
faucibus vitae, tempor in neque.
Nullam vitae ornare mauris. Etiam
mauris neque, pulvinar et metus
porta, pulvinar aliquet felis. Op het strand van Scheveningen was de
Pellentesque habitant morbischeepskist
tristique van een piratenschip
senectus et netus et malesuada
aangespoeld. De Welpen werden de
fames ac turpis egestas.

nieuwe bemanning van het

Pellentesque turpis enim,

zeevaardersschip 'De Scheve Zemeeuw'
en zijn samen met Kapitein Stoppelbaard
op zoek gegaan naar de schat. Elke dag
vonden we een stukje schatkaart
waarmee we uiteindelijk de locatie van

nieuwsbrief
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de schat konden achterhalen. We
hebben een geweldige en spannende
week gehad! «
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JUNIOREN EN VERKENNERS ZOEKEN DE "MINION"
goed antwoord konden ze punten
verdienen voor de baksprijs. Maar het
raden van de minion was lastiger dan
gedacht, want er zaten goede tussen! Zo
stal Gabriël ongemerkt geld van de
Lorem ipsum dolor sit amet,leiding en fopte zelfs de leiding met een
consectetur adipiscing elit. smoes dat hij niet naar de overkant
Suspendisse volutpat dapibus
risuste zwemmen, al was daar veel
durfde
dapibus facilisis. Fusce sem geld
elit, mee te verdienen. Gijsbert ‘verloor’
Op vrijdag 10 juli was het, na maanden

pellentesque
a lacus
alle pakketbrieven in het pakketverschillende spellen
gedaan, zo
is eget, sodales

voorbereiding, eindelijk zover! We

nisl. Nunc in iaculis bezorgspel.
urna, sed Aan het eind van de week
bijvoorbeeld het semper
pakket-bezorgspel

gingen slepen naar het kampterrein van

orci. Etiam
mi leo, varius
werd at
het gewonnen geld gebruikt om de
gespeeld, waarbijefficitur
de kinderen
al zeilend

2015: Vinkeveen. Het kader en de

faucibus
vitae, tempor in neque.
Minion in te kleuren. Gelukkig was er,
pakketjes van A naar
B moesten

leiding hebben in 9 uur in de volle zon

Nullam
ornare mauris.ondanks
Etiam de molacties, genoeg geld
brengen. Ook werden
devitae
kinderen

de boten naar Vinkeveen gesleept en de

mauris
neque,
et metus
gewonnen!
midden in de nacht
gewekt
doorpulvinar
de

eerste tenten alvast opgezet.

pulvinar
Minion-remix en porta,
moesten
ze de aliquet
delen felis. Naast spellen om geld te verdienen,

Zaterdagmiddag kwamen alle kinderen,

Pellentesque
habitant morbihebben
tristique
we nog een heleboel andere
van de minions bij
elkaar sprokkelen.

klaar om er een topkamp van te maken!

senectus
et netus
et malesuada
dingen gedaan. Zo zijn de kinderen
Daarnaast zijn met
het Grote
Ruilspel

Dit jaar was het thema Wie is de

famesvoor
ac turpis
mooie dingen geruild
een egestas.

zonder de leiding op een tweedaagse

minion? Uit de naam blijkt het al: een

Pellentesque
turpis
theezakje. Met deze
spellen kon
geldenim,

hike geweest en hebben bij een boer op

combinatie van ‘Wie is de mol?’ en

verdiend worden voor de pot. Het doel

het land geslapen. Ook was er een heuse

‘Despicable me’. Er volgde een week vol

van de minion was om de spellen te

bioscoop georganiseerd, waar we

met spellen, zeilen, plezier en

verpesten en zo het geld uit de pot te

‘Despicable me 1’ hebben gekeken.

gezelligheid.

houden.

Inclusief popcorn en frisdrank. Ook zijn

Elke ochtend ontvingen alle kinderen

Elke avond volgde een executietest. De

we, lopend, naar Abcoude geweest.

een brief. Hierin stond of ze die dag de

leiding stelde de kinderen 5 vragen, met

Het was een erg gezellig en geslaagd

minion waren, of niet. Er zijn

als laatste vraag: ‘Wie is de minion?’. Per

kamp. Volgend jaar zeker weer! ;) «
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De vletten in de Proostdijersluis bij
Vinkeveen (verval 1,75 meter).

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Suspendisse volutpat dapibus risus
dapibus facilisis. Fusce sem elit,
pellentesque a lacus eget, sodales
semper nisl. Nunc in iaculis urna, sed
efficitur orci. Etiam mi leo, varius at
faucibus vitae, tempor in neque.
Nullam vitae ornare mauris. Etiam
mauris neque, pulvinar et metus
porta, pulvinar aliquet felis.
Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada
fames ac turpis egestas.
Pellentesque turpis enim,

nieuwsbrief
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INSTALLEREN!
Als officieel welkom bij de groep of een

Afgelopen najaar zijn alle nieuwe leden

nieuwe speltak (leeftijdsgroep) worden

van Tjarda Hillegom geïnstalleerd en nu

de leden "geïnstalleerd". Vanaf dat

dus officieel lid van onze groep.

moment dragen zij de scoutingkleding in

Gefeliciteerd allemaal! Bij de welpen

de kleur van hun speltak met daarop de

gebeurde dit 5 september. Er waren veel

bijbehorende badges/insignes.

ouders en er wasLorem
zelfs door
ipsum
een
dolor
welpsitenamet,
haar vader wat lekkers
consectetur
gebakken
adipiscing
voor bij
elit.
de koffie!

Suspendisse volutpat dapibus risus
dapibus facilisis. Fusce sem elit,
pellentesque a lacus eget, sodales
semper nisl. Nunc in iaculis urna, sed
efficitur orci. Etiam mi leo, varius at
faucibus vitae, tempor in neque.
Nullam vitae ornare mauris. Etiam
mauris neque, pulvinar et metus
porta, pulvinar aliquet felis.
Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada
fames ac turpis egestas.
Pellentesque turpis enim,

Bij de verkenners is een maand later, op
3 oktober, overgevlogen en
geïnstalleerd. Eerst moesten de welpen
symbolisch overvliegen naar de junioren.
Nadat ze weer schoon (en warm)

nieuwsbrief
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geworden waren onder de douche, zijn
ze, samen met een nieuw lid van buiten,
geïnstalleerd als junior! «
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TJARDA'S 70E VERJAARDAG!
Op dinsdag 22 september 2015 was het dan
zover. Scouting Tjarda Hillegom werd 70
jaar!
Jeugdleden, leiding, ouders, oud-leden, nog
oudere leden, raadsleden, buren, betrokken

Lorem ipsum dolor sit amet,

inwoners van Hillegom, de nieuwe lichting

consectetur adipiscing elit.

leden (baby Miko, al met een passende das),

Suspendisse volutpat dapibus risus

de burgemeester, het was een volle bak!

dapibus facilisis. Fusce sem elit,

Na de speech van Alex, onze voorzitter,

pellentesque a lacus eget, sodales

sprak ook meneer van Erk, onze

semper nisl. Nunc in iaculis urna, sed

burgemeester nog mooie woorden over

efficitur orci. Etiam mi leo, varius at

onze vereniging en alle inzet die de scouts

faucibus vitae, tempor in neque.

laten zien in Hillegom.

Nullam vitae ornare mauris. Etiam

En toen ging de tijdcapsule de grond in. Het

mauris neque, pulvinar et metus

gat was naast de ingang gemarkeerd met

porta, pulvinar aliquet felis.

rode signaallichten. Wat zal er over 10 jaar

Pellentesque habitant morbi tristique

uitgekomen zijn van alle ideeën en verhalen

senectus et netus et malesuada

in de koker?

fames ac turpis egestas.

Weer binnen werd er volop gesmuld van de

Pellentesque turpis enim,

heerlijke cakes en taarten. De mooiste was
door Kim Mense gemaakt. Maar ze
smaakten allemaal even verrukkelijk.
We kunnen met elkaar terug kijken op een

nieuwsbrief
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prachtig jubileumjaar. Met leuke activiteiten,
geslaagde opkomsten en deze dinsdag dus
een mooie verjaardag. Op naar de 75! «
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Bij een verjaardagsfeestje hoort taart!
Wat een werk is ervan gemaakt!

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Suspendisse volutpat dapibus risus
dapibus facilisis. Fusce sem elit,
pellentesque a lacus eget, sodales
semper nisl. Nunc in iaculis urna, sed
efficitur orci. Etiam mi leo, varius at
faucibus vitae, tempor in neque.
Nullam vitae ornare mauris. Etiam
mauris neque, pulvinar et metus
porta, pulvinar aliquet felis.
Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada
fames ac turpis egestas.
Pellentesque turpis enim,

nd
De winne

e t aar t v

an Kim
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EN DAN NOG 2X FEEST!
Vrijdagavond 25 september veranderde Tjarda in
een heus Superhelden Casino. Alle superhelden
van 7 t/m 15 waren uitgenodigd voor spannende
gokspelen waar leuke prijzen mee te winnen
waren. Alle gasten zagen er op hun best uit en ook
Lorem ipsum dolordesitleiding
amet, was op chique gekomen. Er waren
consectetur adipiscing
elit.spellen te spelen, zoals Blackjack en
diverse
Suspendisse volutpat
dapibus risus
Mexicaantje.
Er waren duizenden (nep) euro's in
dapibus facilisis. Fusce
semen
elit,
omloop
de kinderen liepen met stapels geld
pellentesque a lacus
eget,
sodales
rond.
Tussen
de spellen door konden ze in de bar
semper nisl. Nunc een
in iaculis
urna, halen
sed en iets lekkers. Want gokken,
verfrissing
efficitur orci. Etiamdaar
mi leo,
at van! «
krijgvarius
je honger
faucibus vitae, tempor in neque.
Nullam vitae ornare mauris. Etiam
mauris neque, pulvinar et metus
porta, pulvinar aliquet
felis.
Op zaterdagavond
26 September was in het kader
Pellentesque habitant
morbi
tristique
van ons
70-jarige
jubileum het Hero-Con
senectus et netus et
malesuada bij Tjarda Hillegom. Iedereen (16+)
georganiseerd
fames ac turpis egestas.
die ons feest bezocht, was verkleed als superheld.
Pellentesque turpis
Feest
enim,
DJ Dennis kwam het feest opleuken met
muziek, de loods was veranderd in een echte
Amerikaanse stad en de WC was veranderd in een
heuse onderwaterwereld, inclusief bellenblaas en
vissen. Het was een gezellig en zeer geslaagd

nieuwsbrief
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feestje! «
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70-OPKOMST

WELPEN-CULINAIR
Zaterdag 10 oktober hebben de Welpen
een culinaire opkomst gehad. Er zijn
lekkere hapjes gemaakt van bladerdeeg,
versierd met kaas en sesamzaad. Die
hebben ze lekker opgesmuld bij de
Lorem ipsum dolor sit amet,limonade. Ook hebben de Welpen zelf
consectetur adipiscing elit. alle groente gesneden voor een heerlijk
Suspendisse volutpat dapibus
risus
groentesoepje.
De leiding had allerlei
dapibus facilisis. Fusce sem (vreemde)
elit,
groente meegenomen om te
pellentesque a lacus eget, sodales
kijken hoeveel de kinderen er allemaal
semper nisl. Nunc in iaculis van
urna,
afsed
wisten. Veel Welpen wisten de
efficitur orci. Etiam mi leo, varius
at van het groente en fruit te
namen

Zaterdag 19 september stond de

faucibus vitae, tempor in neque.
noemen en ook wat ze er thuis mee

opkomst bij de Welpen in het thema van

Nullam vitae ornare mauris.konden
Etiam maken. Het werd nog een

'Tjarda 70 jaar'. Middels een renspel is

mauris neque, pulvinar et metus
verhitte activiteit ook, want een aantal

de kennis over de geschiedenis en de

porta, pulvinar aliquet felis. durfals wilden wel een stukje rode peper

huidige groep getest. Ook is er lekker

Pellentesque habitant morbiproberen!
tristique

creatief geknutseld. De Welpen hebben

senectus et netus et malesuada

per nesthok het jubileumlogo van Tjarda

fames ac turpis egestas.

op eigen(zinnige) wijze versierd. Er is van

Pellentesque turpis enim,

alles gebruikt om de vellen op te leuken.
De nesthokken hebben goed
nieuwsbrief

samengewerkt en dat is ook zeker wel te

2015-03

zien in de eindresultaten! De posters
zullen voorlopig nog wel even in het

Na de opkomst hebben de Welpen en

Welpenlokaal hangen, dat ziet er vrolijk

hun ouders gesmuld van een heerlijke

uit!. «

kop soep. «
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IS SCOUTING HERKENBAAR?
Op maandag 23 november had ik een

het lijf loop, wat voor vraag zou je dan

juist goed vindt om op zo’n bijeenkomst,

bijeenkomst voor mijn werk. Het was

voor hem hebben? Want ik wist dat hij

waar iedereen er hetzelfde uitziet, zijn

een bijzondere bijeenkomst: een

uitgenodigd was en dat hij zou komen

scoutfit aan te doen. En hij gaf dan ook

symposium over 200 jaar lintjes in

(omdat de Koning kwam waren alle

als antwoord op mijn vraag aan dat hij

Nederland. Je weet wel: “Het heeft Zijne

mensen die hadden toegezegd,

het uniform praktisch vindt en…

Majesteit de Koning behaagd…” en er

ipsum
dolor
sit of
amet,herkenbaar! Tsja, daar kon ik hem alleen
gescreend), maarLorem
natuurlijk
wist
ik niet

waren veel hooggeplaatste gasten. Zoals

consectetur
ik hem zou herkennen
tussenadipiscing
de andereelit. maar gelijk in geven.

bijvoorbeeld diverse burgemeesters en

heren in pak.

Suspendisse volutpat dapibus
risushet niet laten en heb iemand een
Ik kon

(oud-) ministers, verschillende

dapibus facilisis. Fusce sem foto
elit, van ons laten maken. Moest toch

gedecoreerden (mensen met een

pellentesque a lacus eget, sodales
bewijsmateriaal hebben

Koninklijke onderscheiding), aardig wat

semper nisl. Nunc in iaculis urna, sed

militairen (ook de drie nog levende

efficitur orci. Etiam mi leo, varius at

Militaire Willems-Orde ridders) en

faucibus vitae, tempor in neque.

vertegenwoordigers van maatschap-

Nullam vitae ornare mauris. Etiam

pelijke organisaties. Oh ja, en de Koning

mauris neque, pulvinar et metus

.

zou ook komen…

porta,
pulvinarwat
aliquet
Nou, Sanne was wel
benieuwd
hij felis.

Er was een dresscode: Tenue de Ville.

Pellentesque
zelf van het uniform
vond. We habitant
vroegen morbi tristique

Voor mijn collega’s en mij dagenlang

senectus
et netus
ons ook af of hij er
zelf eentje
had, et malesuada

onderwerp van gesprek natuurlijk, want

hahaha…

wat moet je dan aan?? Het moet netjes

Dus goed, maandag
Pellentesque
sta ik op de
turpis
receptie
enim,

Op de foto zie je de rode blouse en

zijn maar niet overdreven, de rok mag

gezellig met wat kabinetsmedewerkers

blauwe das, dat is het uniform voor

niet te kort, et cetera. Maar goed, dat is

van een provincie te praten, zie ik hem

Scouting Nederland. Als ze naar het

gelukt!

lopen, meneer Koehoorn. En óf hij

buitenland gaan, dragen ze (hoe komen

nieuwsbrief

Van tevoren had ik aan Sanne (de

herkenbaar was! Hij liep in een

ze er op) een oranje das. Leuke weetjes!

2015-03

schipper van Tjarda, mocht je dat niet

scoutingblouse, compleet met das. Ben

weten

meteen op hem afgestapt en heb een

Masja Hoogeveen

praatje gemaakt. Hij vertelde dat hij het

(oudercommissie) «

) gevraagd: stel dat ik de

directeur van Scouting Nederland tegen

fames ac turpis egestas.
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HELP ONS EEN HANDJE!

STICHTING

Tjarda draait voor 100% op vrijwilligers.

Omdat zelfs Hillegom toch echt veel te

Tjarda Hillegom en Sassenheim maken

Die vrijwilligers zetten zich (voor- of

groot is om met een handjevol

gebruik van de boten en gebouwen

achter de schermen) in om voor de

vrijwilligers langs te gaan, kunnen we

die eigendom zijn van "Stichting tot

jeugdleden leuke activiteiten te

jouw hulp goed gebruiken!

behartiging der belangen van de

organiseren.

Tjardagroepen". Deze stichting heeft

Ook worden vele acties gehouden om

ipsum dolor
sit amet, een eigen bestuur, aangevuld met een
De collecteweek Lorem
is van maandag
7 t/m

geld in te zamelen, waardoor de

consectetur
adipiscing elit.
zaterdag 12 maart
2016.

contributie laag kan blijven. Denk

Suspendisse
risus
We zullen een aantal
avondenvolutpat
prikken dapibus van
Hillegom en Sassenheim.

bijvoorbeeld aan de stroopwafelactie,

dapibus
facilisis.
om in kleine groepjes
(leiding
en Fusce sem elit,

Schoon Schip, de Scoutingloterij of de

pellentesque
a lacus
eget, sodales
jeugdleden) te collecteren,
maar
je kunt
In de vorige nieuwsbrief stond een

kerstkaartenactie. Bij deze acties zijn

semper
in iaculis urna,
sed voor nieuwe bestuursleden.
je ook aanmelden
om zelfnisl.
eenNunc
aantal
oproep

vaak ook weer extra "handjes" nodig!

orci. Etiam
mi leo, varius
at zijn vele reacties gekomen
straten te lopen. efficitur
Dus gewoon
wanneer
Hierop

afvaardiging van de groepsbesturen

het jou uitkomt! faucibus vitae, tempor in neque.
(zowel vanuit Hillegom als
In deze rubriek is ruimte voor diverse
oproepjes.

Nullam vitae ornare mauris. Etiam
Sassenheim). Het stichtingsbestuur
neque, pulvinar
Meer informatie mauris
en aanmelden
kan via et metus
gaat begin 2016 met de kandidaatporta, pulvinar
markjos@tjardahillegom.nl
« aliquet felis.

leden om de tafel om de mogelijke

Ditmaal aandacht voor de "Jantje Beton

Pellentesque habitant morbi tristique
functieverdeling te bespreken. «

Collectie" die elk jaar wordt gehouden.

senectus et netus et malesuada

Deze collecte is voor het nationaal

fames ac turpis egestas.

Jeugdfonds, dat als doel heeft om

Pellentesque turpis enim,

(buiten) spelen te stimuleren en
toegankelijk te maken. De opbrengst van
de collecte gaat voor 50% naar het fonds
en voor 50% naar de collecterende

nieuwsbrief
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vereniging. Tjarda dus!
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