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VOORWOORD

WIST JE DAT?

Zomer! Wat is er nou mooier dan met dit

Ruben, Myrthe, Xander, Bodhi, Koen

prachtige weer op een terrasje, in de tuin

en Thijs bijna van de welpen naar de

of in het park te zitten? En wat doe je

junioren overvliegen?

dan? Een frisje drinken of voorbijgangers
bekijken, bijvoorbeeld. Óf de kersverse
nieuwsbrief van Tjarda lezen natuurlijk!

De welpen tijdens hun zomerkamp in
Lorem ipsum dolor sit amet,

7 dagen de wereld zullen rondgaan?

consectetur adipiscing elit.
Bij Tjarda hebben we overigens zeker

Suspendisse volutpat dapibus risus
De junioren en verkenners de tocht

niet stil gezeten! Er zijn fanatiek

dapibus facilisis. Fusce sem elit,der Fryske Fietsband gaan bevaren

wedstrijden gezeild, de welpen hebben

pellentesque a lacus eget, sodales
tijdens kun kamp in de buurt van

druk buiten gespeeld en de vrijwilligers

semper nisl. Nunc in iaculis urna,
sed
Sneek?

zijn enthousiast activiteiten aan het

efficitur orci. Etiam mi leo, varius at

voorbereiden. In deze nieuwsbrief weer

faucibus vitae, tempor in neque.
Vier verkenners samen alle tuintjes

een kort overzicht van wat er zoal is

Nullam vitae ornare mauris. Etiam
van de tuintjesactie hebben

gebeurd.

mauris neque, pulvinar et metus
schoongemaakt?
porta, pulvinar aliquet felis.

Als we in het najaar zijn uitgepuft van

Pellentesque habitant morbi tristique
Alex en Kaisa op 11 juli de trotse

alle zomerkampen, zullen we daar

senectus et netus et malesuadaouders zijn geworden van hun

natuurlijk uitgebreid op terugblikken!

fames ac turpis egestas.

dochter Liede?

Pellentesque turpis enim,
Ook Tjarda na de zomer
gezinsuitbreiding verwacht?
(zie volgende nieuwsbrief)
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Je op 26 augustus bent uitgenodigd
voor de opening van de steiger? «
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UITDIJEN? SCOUTING PAST ALTIJD!
Laatst was ik bij kledingzaak. Het viel mij

bieden. En de stam dan? Die is voor

ben ik erg blij om. De klusavonden op de

op dat bij de broeken en overhemden

leden van 35 jaar en ouder en daar zijn

dinsdag zijn een groot succes en het

die ik paste, dit best lastig ging. Ik had

er ook genoeg van, ook zij spelen een

‘stoffer & blik team’ maakt korte metten

toch gewoon de maten doorgegeven die

belangrijke rol binnen onze vereniging.

met vuil en viezigheid in het clubhuis.

ik altijd aan heb? Toen ik bij een broek

Mooi om al die passie en gedrevenheid

niet eens meer de knoop dicht kreeg,

Lorem
dolor
En naar welke kant
dijenipsum
we dan
nogsit amet,te zien, net zoals wij dat ook zien bij alle

uitte ik mijn verbazing. Mijn lieftallig

consectetur
adipiscing
meer uit? Nou, ‘as
we speak’ is
er een elit. leiding tijdens de opkomsten.

vrouw wees mij er fijntjes op dat ik

volutpat dapibus risus
enthousiast teamSuspendisse
bezig om een

wellicht een paar kilootjes was

elit,kampen komen er aan, de dagen
Bevergroep op tedapibus
zetten. facilisis.
Als ik hetFusce
goedsem De

aangekomen. Gelukkig redde de

a lacus eget, sodales
begrijp, zijn er al pellentesque
een stuk of tien
worden warmer en het zwemwater

verkoper in de winkel mij door te

semper
nisl. Nunc
in iaculis minder
urna, sed
kinderen die interesse
hebben.
Na de
koud. Kortom: we gaan genieten

vertellen dat de maten waarschijnlijk

efficitur
orci.en
Etiam mi leo, varius
atzomer!
zomer is de eerste
opkomst
van de

kleiner waren omdat het Italiaanse snit

faucibus
vitae,
tempor in neque.
afgelopen groepsraad
is er
unaniem

was waardoor ik zonder al teveel

Nullam
vitae
ornare mauris.Rest
Etiam
ingestemd met het
feit dat
er begonnen
mij jullie niets anders dan jullie

gezichtsverlies het pashokje kon

neque, pulvinar et metus
kan worden met mauris
het definitief
gerust te stellen: ik heb wat nieuwe

verlaten.

porta,
pulvinar aliquet
vormgeven van het
leidingteam
en het felis. kleding kunnen kopen en mezelf beloofd
programma.

Pellentesque habitant morbidat
tristique
de scouting mag uitdijen maar ik niet

Zo zie je maar, uitdijen is niet positief.

senectus
et netus et
Ook het meedoen
met wedstrijden
enmalesuada
meer zoveel. «

Althans, in deze setting klopte dat wel

fames
ac vier
turpis
egestas.
het eindigen bij de
eerste
zoals
bij

maar als ik dan kijk naar Tjarda Hillegom,

de Wilde Vaert enPellentesque
ook de is iets
turpis
waarenim,
we

Groet van jullie voorzitter

dan is dat helemaal niet het geval! Tjarda

als bestuur trots op zijn. Laten we er

(ook bekend als Kapitein Koek),

dijt uit naar verschillende kanten. Want

voor zorgen dat wij als vereniging zowel

Gerben Willemse

sinds enige tijd is onze club een

letterlijk als figuurlijk de wind in de zeilen

Loodschentak rijker en afgelopen

hebben en houden.

nieuwsbrief
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groepsraad waren ze ook aanwezig met
een afvaardiging. Een mooie stap om

Als laatste wil ik nog kwijt dat ik ook het

leden die 18 plus zijn ook een speltak te

aantal vrijwilligers zie uitdijen en daar
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STRIJD OM DE KAAGCUP 2017
Van donderdag 25 t/m zaterdag 27 mei
deden de verkenners en junioren van
Tjarda Hillegom mee aan de Scouting
Kaagcup zeilwedstrijden. Tientallen
waterscouting groepen vanuit het hele
land hadden hun vletten ingeschreven

Lorem ipsum dolor sit amet,

om de Kagerplassen te overmeesteren

consectetur adipiscing elit.

en de beker te bemachtigen.

Suspendisse volutpat dapibus risus
dapibus facilisis. Fusce sem elit,

Onze verkenners kwamen

pellentesque a lacus eget, sodales

donderdagavond aan op het clubhuis

semper nisl. Nunc in iaculis urna, sed

van Tjarda Sassenheim en mochten

efficitur orci. Etiam mi leo, varius at

gelijk hun tent opzetten. Na een spel

faucibus vitae, tempor in neque.

gingen zij vroeg naar bed.

vitae ornare
ochtend werd er Nullam
op efficiënte
wijze mauris. Etiam

Vrijdag werden de eerste twee

neque,
pulvinar et metus
ontbijt verzorgd, mauris
zodat de
verkenners

wedstrijden om de Kaagcup gevaren. Het

porta,op
pulvinar
aliquet
weer op tijd het water
konden
voor felis.

was dit weekend prachtig zeilweer met

Pellentesque habitant morbi tristique
de derde wedstrijd.
senectus et netus et malesuada

temperaturen rond de 30 graden en een
matige wind.

fames ac
egestas.
Zaterdagavond werden
deturpis
verkenners
Pellentesque
naar de prijsuitreiking
op het turpis enim,

’s Avonds was het eten 'haute cuisine'.

Boterhuiseiland gebracht. De 545 werd

Op het menu stond een frisse

vierde op veld 5 met Sijmen, Ben,

tomatensoep gevolgd door een ge-bbq-

Christian en Michiel als bemanning. Iets

de lamskotelet met couscous en

om heel trots op te zijn! «

nieuwsbrief
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courgette-tomatensalsa en als toetje een
chocolade/appel/cake - vlaflip. Dit alles

tekst: Sjoerd Heida

werd verzorgd door chef-kok Arno! In de

foto's: Junioren- en verkennersleiding
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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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Willem werd op 24 juni 2017 bij de welpen
geïnstalleerd door teamleider Marala
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RECORDVERKOOP TIJDENS BLOEMENCORSO
Tijdens de bloemencorso loopt Tjarda al

gesponsord door Autobedrijf GJ van der

de pinfiets! Pinnen kan tegenwoordig

vele jaren voorop om stroopwafels te

Put en Weveko Brandbeveiliging.

bijna overal en we moeten natuurlijk met

verkopen. Er wordt begonnen in

Daarachter lopen de kinderen in twee

onze tijd meegaan. Het was een groot

Sassenheim door Tjarda Sassenheim. Zij

rijen, zij worden voorzien van nieuwe

succes! Dankzij alle speltakken en

lopen tot Mens in Lisse, waar de

stroopwafels door Wilde Vaertleden op

betrokken ouders is ook de editie van

Junioren en Verkenners van Tjarda

Lorem
ipsum dolor
sit amet,2017 weer een groot succes geworden!
bakfietsen van de
Meerlanden.
Uiteraard

Hillegom het overnemen.

consectetur
elit. We hebben in totaal 4000 pakjes
is verkopen belangrijk
en dusadipiscing
raken
Suspendisse
volutpat
dapibus
risus Dit zijn er 500 meer dan
kinderen soms achterop.
Gelukkig
is de
verkocht!

Wij lopen tot het Fordmuseum en vanaf

facilisis.
Fusce
elit,
Wilde Vaert niet dapibus
te beroerd
om hard
te sem voorgaande
jaren. «

de Jozefkerk krijgen we hulp van de

a lacus eget, sodales
fietsen en sjezenpellentesque
zij op de bezemfietsen

welpen. Voorop rijdt een auto met een

semper
nisl. Nunc
in Dit
iaculis tekst:
urna,Sanne
sed Jansen
tussen de rest van
de kinderen
door.

Tjarda-vlet op een trailer, dit jaar

foto's: Leendert
van der Kolk
orci.
Etiam mi leo, varius
at
jaar is er nog eenefficitur
voertuig
toegevoegd:

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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ZEILEN BIJ ZONSONDERGANG

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,

Soms doen we het bij de Junioren en

aan het begin hadden de kinderen

Daarna was er nog tijd om lekker vrij te

Verkenners even helemaal anders!

alleen een wrikriem. Aan het einde van

zeilen en te genieten van het mooie

Op 2 juni gingen we op vrijdagavond

de haven ontvingen ze twee dolletjes en

weer... «

zeilen, in plaats van de zaterdag. De

roeiriemen. Al roeiend gingen ze naar de

opkomst begon met de handicaprace:

laatste post waar ze hun zeilen kregen.

tekst en foto's: Sanne Jansen

nieuwsbrief
2017-02
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WELPEN KRIJGEN VREEMD BEZOEK
Zaterdag 24 juni leek een normale opkomst te
gaan worden voor de Welpen. Ze waren lekker
buiten aan het rondrennen toen er ineens twee
vrouwen op een tandemfiets de dijk af kwamen
rijden. Ze leken verdwaald en een beetje in de
Lorem ipsum dolorwar,
sit amet,
dus de Welpenleiding is er op afgestapt om
consectetur adipiscing
elit. of ze hen konden helpen. Daar bleek
te vragen
Suspendisse volutpat
nogdapibus
een heelrisus
verhaal achter te zitten!
dapibus facilisis. Fusce
sem
Gerrie
en elit,
Gonnie zijn verre familie van Gerardus
pellentesque a lacus
eget, sodales
Globetrotter
de 5e, de beroemde wereldreiziger.
semper nisl. Nunc Momenteel
in iaculis urna,
sed ze in een prachtig huis wat ze
wonen
efficitur orci. Etiamvan
mi hem
leo, varius
geërfdathebben, maar ze hebben de kans
faucibus vitae, tempor
in neque.
om hun
huis uitgezet te worden. Om dit te
Nullam vitae ornare
mauris. Etiam
voorkomen
moeten Gonnie en Gerrie een
mauris neque, pulvinar
et metus
wereldreis
maken om de souvenircollectie van
porta, pulvinar aliquet
hun felis.
oudoom compleet te maken. Er is helaas één
Pellentesque habitant
morbi
tristique
groot
probleem
en dat is dat de gezusters
senectus et netus et
malesuadaabsoluut niet durven te reizen met
Globetrotter
fames ac turpis egestas.
gemotoriseerde voertuigen. Omdat een
Pellentesque turpis
wereldreis
enim,
per fiets te lang duurt, roepen ze de
hulp in van de Welpen. Die durven wel te vliegen
en te reizen! Gerrie en Gonnie zorgen voor
paspoorten en vliegtickets voor alle kinderen en

nieuwsbrief

dan gaan ze in juli in een week de wereld rond! «

2017-02

tekst: Lianne Willig
foto's: Ruud Bakker
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STORMACHTIGE REGIONALE ZEILWEDSTRIJDEN
Zaterdag 24 juni verzamelden de

in kracht toe te nemen en besloot de

junioren en verkenners vroeg in de

verkennersleiding de tweede wedstrijd

ochtend op het clubhuis in Sassenheim

niet te zeilen. Want door de harde wind

voor de Regionale Zeilwedstrijden (RA4).

was niet veilig meer om verder te zeilen.
Ook was er van een andere

Bij aankomst om half 9 werden alle

ipsum
dolor sit amet,
scoutinggroep alLorem
een boot
omgeslagen.

spullen gepakt en waren de boten klaar

adipiscing
De verkenners enconsectetur
junioren gingen
weer elit.

voor vertrek om vervolgens om half 10 te

Suspendisse
volutpat dapibus risus
terug naar het clubhuis
in sassenheim

vertrekken richting het startveld. De

dapibus
facilisis.
waar nog het spel
‘aardappel
in deFusce
pan’ sem elit,

ochtend begon met veel regen en een

pellentesque
a lacus eget, sodales
werd gespeeld voordat
de ouders

harde zuidwesten wind. Maar

semper
nisl. Nunc in iaculis urna, sed
kwamen om ze op
te halen.

desondanks gingen de verkenners en
junioren met veel zin naar de start.

efficitur orci. Etiam mi leo, varius at
vitae, tempor
in neque.
Het was jammer faucibus
dat de tweede
wedstrijd
Nullam vitae
mauris. Etiam
niet gezeild kon worden,
maarornare
het was

Hoewel de boten en de verkenners klaar

mauris neque,
pulvinar et metus
toch een mooie zeildag.
De verkenners,

waren om te zeilen, bleek de eerste

porta,
pulvinarkader
aliquet felis.
junioren en vooral
het nieuwe

wedstrijd uitgesteld te zijn, maar

Pellentesque
habitant
heeft goed kunnen
oefenen met
het morbi tristique

ongeveer een half uurtje later kon de

senectus
et netus
malesuada
wedstrijdzeilen bij
deze harde
wind.etOok

wedstrijd toch van start gaan.

ac turpis
egestas.
zijn er nog mooiefames
uitslagen
behaald
in de
eerste wedstrijd!Pellentesque
Van de dertigturpis
botenenim,
in

Na de start konden de verkenners en

dezelfde klassen zijn van onze boten de

junioren beginnen met het zeilen van

670 als 16e en de 545 als 15e geëindigd,

ondanks de harde wind de tweede

baan B. Een grote baan die loopt over

de 671 heeft na een erg goede start de

wedstrijd toch uitgezeild en zijn

het Zweiland, Norremeer, Dieperpoel,

tiende plaats weten te bemachtigen en

geëindigd op een mooie derde plaats! «

Eijmerspoel en eindigt op het Laeck.

de junioren die de hele wedstrijd keihard

Gedurende de wedstrijd begon de wind

hebben gewerkt zijn als vierde

tekst: Montijn van Rossem

gefinished!! Onze Wildevaert heeft

foto's: Junioren- en verkennersleiding

nieuwsbrief
2017-02
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DE LOODSCHEN HEBBEN HET ZEILEN NOG NIET VERLEERD
‘Scouting is voor alle leeftijden leuk’. Dit

en gelachen. Maar de helft van de groep

blijkt al uit alle verschillende functies

is doorweekt van het kaagwater,

die binnen en buiten verenigingen

wanneer de terugrit naar Hillegom wordt

beschikbaar zijn. Binnen Tjarda

ingezet.

Hillegom blijkt het uit het feit dat ook
na je 18e nog een speltak beschikbaar

Lorem
ipsum dolor
sit amet,
Gelukkig staat een
afsluitende
BBQ in

is, waarbinnen een gevarieerde groep

het vooruitzicht. consectetur adipiscing elit.

‘de wilde Tjarda haren’ behoudt: de

Suspendisse
volutpat
risus
Met een biertje en
een goed stuk
vleesdapibus
in

Loodschen. Na een tijdje op non-actief

dapibus
facilisis.
de hand en de warmte
van
het Fusce sem elit,

te hebben gestaan, had deze groep

lacus eget, sodales
kampvuur op de pellentesque
achtergrond, akomt

afgelopen maand weer een eerste echte

semper
nisl. Nunc
iedereen bij van de
ontberingen
vanin iaculis urna, sed

zeilopkomst.

orci.
Etiam mi«leo, varius at
deze gezellige enefficitur
geslaagde
opkomst.
faucibus vitae, tempor in neque.

Het is zondagochtend als de rust op

tekst: Agnes Dingemans
Nullam

vitae ornare mauris. Etiam

Tjarda Sassenheim wordt verstoord.

foto: Peter Kuijkhovenmauris

neque, pulvinar et metus

Lekker een ouderwets potje zeilen, is het

porta, pulvinar aliquet felis.

doel van de groep die met de auto, maar

Pellentesque habitant morbi tristique

voornamelijk met de fiets komt

senectus et netus et malesuada

aangereden. Voor de een nog maar een

fames ac turpis egestas.

dag geleden, voor de ander is het weer

Pellentesque turpis enim,

even wennen om de boot in stappen.
Toch worden de vletten en schouwen

nieuwsbrief

met goede moed klaargemaakt en kan

2017-02

iedereen het water op. Onder
begeleiding van een zonnetje en een
stevige wind wordt er gevaren, gekletst
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Een pagina uit het welpen-logboek
door Myrthe Verkleij

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
2017-02
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SAVE THE DATE!!!
Al jaren een grote wens bij Tjarda
Hillegom, maar nu is het dan bijna zover.
Dankzij bijdragen van Het huis van Tante
Trees, buurman Herman van der Geest,
Creative Lighting en een aantal actieve
Tjardanen is er een prachtige steiger

Lorem ipsum dolor sit amet,

gebouwd in de Weerlanervaart.

consectetur adipiscing elit.
Suspendisse volutpat dapibus risus

Die steiger gaan we op zaterdag 26

dapibus facilisis. Fusce sem elit,

augustus 2017 feestelijk in gebruik

pellentesque a lacus eget, sodales

nemen. Zet de datum alvast op de

semper nisl. Nunc in iaculis urna, sed

kalender!

efficitur orci. Etiam mi leo, varius at
faucibus vitae, tempor in neque.

Iedereen is vanaf 17.40 uur van harte

Nullam vitae ornare mauris. Etiam

welkom. Om 18.00 uur verrichten we de

mauris neque, pulvinar et metus

openingshandeling, samen met de

porta, pulvinar aliquet felis.

sponsoren.

Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada

Aansluitend houden we de gezellige

fames ac turpis egestas.

groepsbbq, waarvoor een bijdrage wordt

Pellentesque turpis enim,

gevraagd. Houd de krant of uw mailbox
tegen die tijd in de gaten! «
nieuwsbrief
Tekst: Marjon Kuijkhoven

2017-02

Foto: Marjon Kuijkhoven
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KIEKJES-CARROUSEL
In deze rubriek wordt er een foto 'uit de

finish in Keulen. Na met z'n alle de

oude doos' gevist. Aan de hand van deze

laatste etappe gelopen te hebben gingen

foto haalt iemand dan mooie

we naar de laatste overnachtingsplek.

herinneringen aan Tjarda op!

Wat een luxe plek was dat. Het was een

Deze tweede editie is de beurt aan Kim

soort hotel wat niet gebruikt werd. Dit

Jansen (JZV-leiding) om iets te vertellen

Lorem ipsum dolor sit amet,betekende genoeg warme douches voor

over de foto hiernaast...

consectetur adipiscing elit. iedereen en een goed verwarmde ruimte
Suspendisse volutpat dapibus
risus
waar
we konden slapen. Het was een

"De Tjardaloop in 2013 naar Keulen...

dapibus facilisis. Fusce sem vermoeiende
elit,
en koude Tjardaloop, maar

Wat was dat koud, zo ontzettend koud.

pellentesque a lacus eget, sodales
wel weer een die de boeken in is gegaan

Op de eerste overnachtingsplaats zaten

semper nisl. Nunc in iaculis als
urna,
sed
zeer
gezellig!

we in een clubhuis waar geen

efficitur orci. Etiam mi leo, varius at

verwarming was. Er was alleen een gek

faucibus vitae, tempor in neque.
Ralph Ebbing is de volgende die een

blaasding wat nog voor een klein beetje

Nullam vitae ornare mauris.stukje
Etiammag schrijven over een foto, de

warmte zorgde als je eronder zat. Ook

mauris neque, pulvinar et metus
foto die ik heb uitgekozen is een foto van

een warme douche was nergens te

porta, pulvinar aliquet felis. Bedankweekend 2012." «

bekennen, dus even lekker opwarmen

Pellentesque habitant morbi tristique

onder de douche zat er niet in. De

Tekst: Kim Jansen
senectus et netus et malesuada

tweede ochtend van de Tjardaloop

fames ac turpis egestas.

moest ik mee fietsen met een renner. Op

Pellentesque turpis enim,

Foto: uit de oude doos

een gegeven moment werd mij gevraagd
of ik wat water wilde pakken. Natuurlijk
wilde ik dat! Ik was er tenslotte bij om de

nieuwsbrief

renner te assisteren. Dus ik grabbel wat

probleempje, het water was geen water

in de fietstas opzoek naar een flesje

meer maar het was een brok ijs

water. Ja hoor, daar had ik er een te

geworden! Na de tweede dag van

pakken. Er was alleen een klein

etappes lopen kwamen we aan bij de
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HELP ONS EEN HANDJE!
Tjarda draait voor 100% op vrijwilligers.

Het is inmiddels vaste prik:

kleur voorzien. Daarnaast werden ook

Die vrijwilligers zetten zich (voor- of

Dinsdagavond... Klusavond! Sinds mei is

de picknicktafels aangepakt en is het

achter de schermen) in om voor de

er op de dinsdagavond heel wat werk

hele magazijn opnieuw ingericht. Af en

jeugdleden leuke activiteiten te

verzet door een clubje klussers.

toe werd ook het gras gemaaid.

organiseren. Ook worden vele acties

Mocht je klussersbloed gaan kriebelen of

gehouden om geld in te zamelen,

ipsum dolor
Gestart werd metLorem
de kookkisten.
Diesit amet,heb je een idee voor een verbetering in

waardoor de contributie laag kan

consectetur
elit. het clubhuis: schuif eens aan.
waren door de jaren
heel weladipiscing
wat

blijven. Denk bijvoorbeeld aan de

volutpat
aftands geraakt. Suspendisse
Ze zijn aangepast
naardapibus risus

stroopwafelactie, Schoon Schip, de

dapibusen
facilisis.
Fusce
elit, eind augustus gaan we weer aan
praktischer afmetingen
van een
frissesem Vanaf

Scoutingloterij of de kerstkaartenactie.

pellentesque a lacus eget, sodales
de klus. Mocht je mee willen eten, laat

Bij deze acties zijn vaak ook weer extra

semper nisl. Nunc in iaculis het
urna,
sed Voor 3 euro kun je altijd
weten.

'handjes' nodig!

efficitur orci. Etiam mi leo, varius
at
aanschuiven.
«
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,
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