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VOORWOORD

WIST JE DAT?

Jeetje! Wat een roetsjbaan van

Welpenleiding Lianne de Gilwell-

belevenissen allemaal weer bij Tjarda!

cursus van Scouting Nederland heeft
gedaan en met succes heeft voltooid?

Natuurlijk hebben wij de zomerkampen
al een poosje achter de rug, maar

Bart Kuijkhoven de nieuwste

daarop volgden direct SchoonSchip, de

Lorem ipsum dolor sit amet,

'aanwinst' van het

opening van de steiger, installaties,

consectetur adipiscing elit.

Welpenleidingteam is?

JuWaKa, boten terugvaren, intocht van

Suspendisse volutpat dapibus risus

Sinterklaas, opkomsten van de nieuwe

dapibus facilisis. Fusce sem elit,We sinds een jaar actief afval

Loodschen- en Beverspeltak, de Rabo-

pellentesque a lacus eget, sodales
scheiden op het clubhuis en hier al

ClubkasCampagne, de Grote Clubactie

semper nisl. Nunc in iaculis urna,
sedmee hebben bespaard?
€250

Loten, een klusdag voor de nieuwe

efficitur orci. Etiam mi leo, varius at

speeltoestellen, boten uit het water,

faucibus vitae, tempor in neque.
De Welpengroep 6 kinderen is

overvliegen, installeren, bootonderhoud

Nullam vitae ornare mauris. Etiam
kwijtgeraakt, maar deze gelukkig

en, poeh, nog veel meer!

mauris neque, pulvinar et metus
gevonden zijn bij de Verkenners?
porta, pulvinar aliquet felis.

Niet zo gek dat het even tijd heeft gekost

Pellentesque habitant morbi tristique
Erwin, Tijs, Rogier en Joost dit seizoen

om alles in deze editie van de

senectus et netus et malesuadazijn overgevlogen van de Verkenners

nieuwsbrief te vatten. En niet eens alles

fames ac turpis egestas.

paste erin.

Pellentesque turpis enim,

naar de Wilde Vaert?
De JC Ruigrok Stichting de aanschaf

Bij deze dus een selectie van

van nieuw kookmateriaal mogelijk

hoogtepunten sinds de zomerkampen!

heeft gemaakt?
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Een deel van de Tjarda-vloot ook dit
jaar aanwezig was bij de intocht van
Sinterklaas in Hillegom? «
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TJARDA? DAT ZIJN WIJ!
Een aantal jaar terug stond ik als

Het is een mooi pand met jouw logo er

ook weken ‘opofferen’ voor hun eigen

consultant voor het pand van een van

op. Dat heb je toch maar even bereikt.

plezier en voor het laten floreren van de

mijn klanten. Ik stond daar samen met

Alleen jouw organisatie is niet afhankelijk

club, dat zijn wij als organisatie. Daarom

de directeur van dat bedrijf en het

van dat pand, jouw organisatie is wel

vinden wij het als bestuur ook zo

gesprek ging als volgt:

Lorem
ipsum
afhankelijk van de
mensen
die dolor
er in sit amet,belangrijk om er voor jullie te kunnen
werken.

consectetur adipiscing elit. zijn, om jullie te ondersteunen in ideeën
Suspendisse volutpat dapibus
en risus
initiatieven naar onze leden toe.

Directeur:
kijk Gerben, dit is mijn organisatie (en hij

Hij:

dapibus facilisis. Fusce sem elit,

maakte een groot gebaar naar het pand).

…

pellentesque a lacus eget, sodales
Zo hebben initiatieven vanuit vrijwilligers
semper nisl. Nunc in iaculis er
urna,
sed
voor
gezorgd dat de Loodschen weer

Ik:

efficitur
orci.Want
Etiamhoe
mi leo, varius
Ja, daar was hij even
stil van.
nieuwatleven ingeblazen is, er op de

Eh, nee. Eigenlijk is

faucibus
vitae,
tempor in neque.
mooi zijn pand ook
was, hij
realiseerde
dinsdagen klusavonden zijn en dat wij

dat niet jouw

Nullamuitmaakte
vitae ornare
mauris.sinds
Etiam26 augustus een Bevergroep
ook dat het niet zoveel
waar

organisatie… Dat is

mauris
neque,
zijn mensen zouden
werken,
zij pulvinar
maaktenet metus
hebben die goed draait. Dat zijn

jouw pand. Jouw

pulvinar
aliquet felis. initiatieven die wij als bestuur graag
de organisatie totporta,
wat die
nu is. De

organisatie zit

Pellentesque
habitant morbiondersteunen
tristique
vriendelijke receptioniste,
de kundige
waar wij kunnen. Voel je

binnen. Dat zijn

et netus et malesuada
accountmanager,senectus
de specialistische
dus ook vrij om een idee, plan of

namelijk je

ac turpis
technicus en allefames
anderen
zorgenegestas.
samen

initiatief op te pakken en met ons te

mensen.

voor het werkplezier
Pellentesque
en het optimaal
turpis enim,

bespreken! Wij kunnen je dan support

bedienen van de klant.

geven bij het uitvoeren daarvan.

Nee joh, dit hier is mijn organisatie, mijn

En zo is het ook voor ons als club. Wij

Daarnaast vinden wij het ook leuk om

trots.

maken met z’n allen de club tot wat die is

vrijwilligers even in het zonnetje te

en iedereen levert daar een bijdrage aan

zetten. Afgelopen groeps-bbq hebben wij

Ik:

op zijn of haar manier. Al die vrijwilligers

de leidingteams een applaus gegeven

Ik snap heel goed dat je er trots op bent.

die hele avonden, weekenden en soms

voor hun tomeloze inzet bij de ZoKa’s »

Hij:
nieuwsbrief
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» (en het goed verlopen daarvan want
ouders geven hun kinderen met alle
vertrouwen mee) en hebben wij een
bronzen Scoutingpenning aan Peter van
den Oever gegeven voor al zijn inzet
afgelopen jaren op zowel lokaal als

Lorem ipsum dolor sit amet,

regionaal niveau.

consectetur adipiscing elit.
Suspendisse volutpat dapibus risus

En natuurlijk is het fijn om een mooi

dapibus facilisis. Fusce sem elit,

pand te hebben, boten die op en top in

pellentesque a lacus eget, sodales

orde en compleet zijn, kisten met nieuwe

semper nisl. Nunc in iaculis urna, sed

pannen en voldoende ruimte om plezier

efficitur orci. Etiam mi leo, varius at

in te hebben samen. Alleen zonder

faucibus vitae, tempor in neque.

ieders betrokkenheid, eigenheid en

Nullam vitae ornare mauris. Etiam

verantwoordelijkheid zijn wij niets als

mauris neque, pulvinar et metus

club. Dan zijn wij een leeg clubhuis.

porta, pulvinar aliquet felis.
Pellentesque habitant morbi tristique

Laten wij elkaar dan ook blijven

senectus et netus et malesuada

opzoeken, inspireren en aanmoedigen

fames ac turpis egestas.

zodat wij ook de komende jaren een plek

Pellentesque turpis enim,

zijn waar iedereen zich op zijn of haar
plek kan voelen. Ik kan alleen maar als
voorzitter zeggen dat ik trots ben op ons
als organisatie! «
Met een vrolijke scoutinggroet,
Gerben Willemse
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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,
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Sinds 26 augustus is er in Hillegom (weer)
een bevergroep voor kinderen van 5-7 jaar!
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WELPEN OP WERELDREIS
Dit jaar beleefden de welpen tijdens het
zomerkamp een groot avontuur, waarbij
zij (bijna echt) de gehele wereld over
reisden!
ipsumbegon
dolor al
sit amet,
Het avontuur vanLorem
de Welpen
adipiscing elit.
een aantal wekenconsectetur
voor de
Suspendisse
volutpat
zomervakantie. Er
kwamen twee,
een dapibus risus
dapibus
facilisis.
Fusce sem elit,
tikkeltje vreemde,
vrouwen
op bezoek.
pellentesque
lacus
eget, sodales
Ze stelden zich voor
als Gerrie aen
Gonnie
semper
nisl.
Nunc in iaculis urna, sed
en vroegen de hulp
van de
kinderen.
orci.
Etiam
mi leo, varius at
Gerrie en Gonnieefficitur
dreigden
hun
mooie
faucibus
vitae,
tempor
in neque.
huis kwijt te raken
als ze niet
aan
de
Nullam
vitae ornare mauris. Etiam
opdracht voldeden
om de
neque,
pulvinar
souvenircollectiemauris
compleet
te maken
vanet metus
porta,
pulvinar aliquet felis.
hun overgrootvader,
Gerardus
Pellentesque habitant morbi tristique
Globetrotter, de beroemde
wereldreiziger. senectus et netus et malesuada
fames ac turpis egestas.
Aangezien zij eenPellentesque
angst hebben
turpis
voorenim,
alle
moderne, gemotoriseerde voertuigen,
zou het voor hen een onmogelijke taak
zijn om de wereld rond te reizen.
Gelukkig zijn de Welpen stoer genoeg en
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wilden ze maar al te graag helpen. Zelfs
de kinderen die niet mee zouden gaan
met het zomerkamp, boden aan om
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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,
tijdens hun vakantie naar souvenirs te

Langs alle werelddelen

gehandeld en gekocht. Elke avond stond

speuren.

Elke ochtend werden de kinderen

er een heerlijk maal voor de kinderen

In de week voor het kamp ontving elke

wakker in een ander werelddeel waar ze

klaar, volledig in thema van het

Welp een paspoort. Het was maar goed

een souvenir vonden. De Welpen

werelddeel. Vooral de Afrikaanse

dat iedereen die zich op de kamplocatie

hebben hutten gepionierd in Zuid-

pannenkoekjes maaltijd viel erg in de

bij zich had, want er was een strenge

Amerika, levensgroot Mikado gespeeld in

smaak!

douane controle!

Azië en op de Noord-Amerikaanse beurs
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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
Eind goed, al goed
mauris neque, pulvinar et metus
porta, pulvinar aliquet felis. Op de laatste dag van het kamp kwamen
en Gonnie op bezoek om de
Pellentesque habitant morbiGerrie
tristique
souvenirs in te nemen. Ze waren maar
senectus et netus et malesuada
fames ac turpis egestas.

wat blij dat ze in hun mooie huis konden

Pellentesque turpis enim,

blijven wonen en beloonde de kinderen
met iets lekkers en een mooie badge
voor op het uniform. De kinderen gingen
naar huis met een paspoort vol stempels
en een heleboel mooie verhalen! «
tekst: Lianne Willig
foto's: Welpenleiding en Ruud Bakker
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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,
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Alle welpen-wereldreizigers plus de
leiding op de groepsfoto!
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OP ZOEK NAAR DE SCHAT VAN DE FRYSKE FIETSBAND
Dit jaar gingen de Junioren en

Fietsband, liet de junioren en verkenners

om deze prijs in de wacht te slepen. Elke

Verkenners ver weg op kamp: Friesland.

van Tjarda Hillegom een schat na.

avond opende de handelspost, waar

Vlakbij Joure en Sneek sloegen wij na

Hij had verschillende aanwijzingen

producten gekocht en verkocht konden

een lange busreis voor een week ons

achtergelaten om de schat te vinden. En

worden. Er werden diensten en

kamp op.

het zou het JZV-kamp niet zijn, als er niet

producten verkocht waar de junioren en

ipsum
dolor
ook een prijs wasLorem
voor de
‘beste
bak’,sitditamet,verkenners tijdens het kamp iets aan
Na de opbouw van het kampterrein was

consectetur
elit. hadden, zoals het kwijtschelden van een
jaar volledig in het
thema: deadipiscing
Beste

het tijd om de plas te verkennen. We

Koopman.

vonden verschillende delen van een

dapibus
Fusce sem producten
elit,
Tijdens de spellen
zoudenfacilisis.
er zowel
die puur voor de handel

brief. Kapitein Houtworm Hink-Stap-

pellentesque
a lacus
coördinaten te verdienen
zijn om
de eget, sodales
dienden, zoals aapjes en houten poten.

Sprong, kapitein van het schip de Fryske

semper als
nisl.goudstukken
Nunc in iaculis urna, sed
schat te kunnen vinden,

Suspendisse volutpat dapibus
risus
boete
of een plekje in de auto, maar ook

efficitur orci. Etiam mi leo, varius
at
Gedurende
het kamp konden de leden
faucibus vitae, tempor in neque.
goudstukken verdienen of verliezen. Als
Nullam vitae ornare mauris.ze
Etiam
uit zichzelf hielpen met tafel dekken
mauris neque, pulvinar et metus
verdienden ze goudstukken, maar als ze
porta, pulvinar aliquet felis. te laat kwamen, verloren ze deze weer.
Pellentesque habitant morbiErtristique
ontstond een strijd waarin alles,
senectus et netus et malesuada
behalve geweld, geoorloofd was. Er werd
fames ac turpis egestas.

van alles bekokstoofd. Niet alleen de

Pellentesque turpis enim,

bakken moesten goed op hun schatkist
letten, ook de leiding werd niet ontzien!
De leiding ontvoerd!
Zondag werden de kinderen gewekt voor

nieuwsbrief
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een ontbijt, gelukkig droog in de 40-p.
Maar wat bleek? Een groot deel van de
leiding was er niet! Montyn, Kim, Agnes,
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Sjoerd en Christiaan ontbraken. Maar
waar waren ze? Op een van de stoelen
lag een brief van Marco Manchetti en zijn
Taco Treasure Gringo’s. Hij was al jaren
op zoek naar de schat van Kapitein
Houtworm Hink-Stap-Sprong. De leiding

Lorem ipsum dolor sit amet,

bleek ’s nachts, toen de kinderen sliepen,

consectetur adipiscing elit.

op zoek te zijn gegaan naar de schat.

Suspendisse volutpat dapibus risus

Marco Manchetti heeft ze ontvoerd.

dapibus facilisis. Fusce sem elit,

Verspreid over de plas lagen

pellentesque a lacus eget, sodales

aanwijzingen over de verblijfplaats van

semper nisl. Nunc in iaculis urna, sed

de leiding.

efficitur orci. Etiam mi leo, varius at

Na een lange, koude zoektocht, waren

faucibus vitae, tempor in neque.

bijna alle aanwijzingen gevonden. De

Nullam vitae ornare mauris. Etiam

leiding werd vrijgelaten op voorwaarde

mauris neque, pulvinar et metus

dat de junioren en verkenners een

porta, pulvinar aliquet felis.

aantal illegale handelsroutes zouden

Pellentesque habitant morbi tristique

varen voor Marco Manchetti, omdat hij

senectus et netus et malesuada

de pakkans te groot vond. Verspreid

fames ac turpis egestas.

over de plas lagen ook spreekwoorden

Pellentesque turpis enim,

verspreid, die de kinderen uit moesten

ochtendgymnastiek en ontbijtzwemmen.

was een grotere uitdaging!

beelden. Hiermee verdienden ze

De kinderen sprongen tegelijk het water

’s Middags was het tijd voor een

coördinaten voor de locatie van de schat.

in en moesten zo snel mogelijk naar de

educatief programma: de kinderen

Dit leverde hilarische resultaten op!

Motorvogel zwemmen. Per rondje om de

konden zich inschrijven voor drie

boot ontvingen ze een item voor het

verschillende workshops van een uur. Ze

Ontbijt in het water

ontbijt. Het verzamelen lukte iedereen

hadden de keuze uit Koken, EHBO,

Maandag startte de dag met

wel, het droog houden van de producten

Kampvuur maken, CWO, Knopen en
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Leidinggeven & Verantwoordelijkheid.

zoektocht naar de schat. Binnen een uur

waren ze eindelijk weer op het

moesten de junioren en verkenners bij

kampterrein. Snel werden de tenten

Hike

de boten zijn, daarna zou Marco met zijn

opgezet en de boten uitgeruimd. Om

’s Avonds was het tijd voor het

bende verder trekken. Gelukkig stonden

22.30 uur zat iedereen eindelijk aan een

voorbereiden van de hike.

er een paar auto’s klaar en kon er snel

warm maal.

Dinsdag en woensdag vond de hike

Lorem
ipsum
dolor sit amet,
vertrokken worden.
Na een
inspannende

plaats. De boten waren op maandag

consectetur
eerste dag, logeerden
ze een adipiscing
nachtje in elit. Dagje Sneek

versleept door de leiding, omdat wij

Suspendisse
dapibus
risus
de voortuin van een
boer metvolutpat
twee
Donderdag
vertrokken we in sleep naar

slechts drie aaneengesloten dagen aan

dapibus
facilisis.
Fusce sem Sneek,
elit,
honden. De honden
waren
natuurlijk
voor de traditionele dorpdag.

het steiger mochten liggen. Bij het

a lacus niet
eget, sodales
een groot succes.pellentesque
Natuurlijk verloopt
Daar bleken hun schepen getroffen zijn

ophalen van de boten, bleken deze

nisl. Nunc
in iaculis door
urna,verschillende
sed
alles even soepel:semper
het gasfornuis
stond
ziektes. Gelukkig

verdwenen! Gelukkig had een getuige

efficitur
orci.terrein.
Etiam mi leo, varius
at ze in Sneek alle benodigde
nog eenzaam ergens
op het
hadden

een briefje achtergelaten: Marco

faucibus
vitae,
tempor
in neque.
Maar dit werd snel
opgelost
door
de
ingrediënten voor de medicijnen. Door

Manchetti en zijn Taco Treasure Gringo’s

NullamDe
vitae
ornare mauris.het
Etiam
hamburgers te BBQ’en!
volgende
vinden van verschillende producten

hadden weer toegeslagen! Ze hadden de

mauris
pulvinar
ochtend braken ze
vroegneque,
hun kamp
af enet metus
en deze te gebruiken om bij de leiding de

boten gestolen, om de junioren en

pulvinar
vertrokken weer porta,
voor het
laatstealiquet
deel felis. ingrediënten te kopen, maakten ze hun

verkenners dwars te zitten in de

Pellentesque
habitant
tristique
van de tocht. ’s Avonds
om 19.00
uur morbieigen
medicijnen. Daarna was er de tijd
senectus et netus et malesuada
fames ac turpis egestas.
Pellentesque turpis enim,

nieuwsbrief
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om Sneek in te gaan. ’s Avonds namen
we deel aan een zeilwedstrijd die de
boer voor ons georganiseerd had.
Natuurlijk werd onze 670 eerste! De
tweede en derde plaats waren voor de
Lorem ipsum dolor sit amet,twee andere groepen die op het terrein
consectetur adipiscing elit. stonden.
Suspendisse volutpat dapibus risus
dapibus facilisis. Fusce sem Nachtelijke
elit,
avonturen
pellentesque a lacus eget, sodales
Na twee uurtjes slaap werden de
semper nisl. Nunc in iaculis junioren
urna, seden verkenners weer ruw
efficitur orci. Etiam mi leo, varius
at het was tijd voor de illegale
gewekt:
faucibus vitae, tempor in neque.
handelsroutes van Marco Manchetti. Er
Nullam vitae ornare mauris.was
Etiam
een klein beetje paniek: de junioren
mauris neque, pulvinar et metus
en verkenners hadden niet goed op hun
porta, pulvinar aliquet felis. handelsbewijzen gelet en waren dus
Pellentesque habitant morbibijna
tristique
voor niks wakker geworden.
senectus et netus et malesuada
Gelukkig was Marco hierop voorbereid:
fames ac turpis egestas.

de boot die de bewijzen kwijt was

Pellentesque turpis enim,

geraakt kon nieuwe bewijzen kopen met
hun goudstukken. Onderweg voer er ook
politie die de boten aftikte. Na een beker
(of fles) warme chocomel was het weer
tijd om te gaan slapen.
Bijna ten einde
Op vrijdag was het alweer tijd voor het
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afsluitende spel. Helaas moest deze
ingekort worden vanwege het slechte
weer. ’s Avonds schoven de boerin en
haar zoontjes aan bij ons
pannenkoekenmaal. Na het corvee was
Lorem ipsum dolor sit amet,het tijd voor onze traditionele bios in de
consectetur adipiscing elit. 40-p. Dit jaar stond, hoe kan het ook
Suspendisse volutpat dapibus
risus De Schippers van de Kameleon
anders,
dapibus facilisis. Fusce sem op
elit,het programma!
pellentesque a lacus eget, sodales
Zaterdag was het alweer tijd om op te
semper nisl. Nunc in iaculis ruimen.
urna, sedDe prijs voor de Beste Koopman
efficitur orci. Etiam mi leo, varius
at
is gewonnen
door de 671! Nadat de
faucibus vitae, tempor in neque.
junioren en verkenners waren
Nullam vitae ornare mauris.opgehaald,
Etiam
was het voor de kaderleden
mauris neque, pulvinar et metus
tijd om even te genieten van alle rust. In
porta, pulvinar aliquet felis. de middag is er gezwommen, met de
Anekdotes en leuke uitspraken
“Wow, bizar” – Joost Plugge

Pellentesque habitant morbiSleper
tristique
gevaren en heerlijk gekookt. ’s
senectus et netus et malesuada
Avonds is er onder het genot van regen
fames ac turpis egestas.

op de tent een spelletjesavond

Pellentesque turpis enim,

gehouden: Halli Galli en Weerwolven

De schatkist van de 671 was leeg gejat, inclusief heuse beschuldigingen over en weer. Tijdens
de rest van het kamp werd langzaam duidelijk dat dit niet het hele verhaal was. Slim als ze
waren, hadden ze hun schat in een kistje opgeborgen en deze onder hun tentpaal gezet,
omdat de paal te kort was. Omdat ze zo geen doel meer waren voor de andere bakken,
wonnen ze de prijs voor Beste Koopman.

waren de favoriet. Op zondag liep ook
voor het kader het kamp ter einde en
keerde de rust terug in Terkaple. «

nieuwsbrief
2017-03

tekst: Sanne Jansen

De eerste dag kregen alle bootsmannen een sleuteltje en slotje voor hun schatkist. Het is
alleen niet heel handig het slotje dicht te klikken, terwijl de sleutel in de kist zit. Hè, 545?

foto's: Junioren- en Zeeverkennersleiding
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Op 26 augustus is de nieuwe steiger
officieel geopend door de sponsoren!

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
2017-03
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EEN INTENSIEF KAMP VOOR DE WILDE VAART
De Wilde Vaart ging als laatste op kamp
op het terrein in Friesland.
Het was nog even spannend of het
überhaupt wel door kon gaan. Met maar
één leiding lid kun je niet met kinderen
Lorem ipsum dolor sit amet,

op kamp!

consectetur adipiscing elit.
Gelukkig zijn Gerben en Els

Suspendisse volutpat dapibus risus

bijgesprongen en kon de groep toch

dapibus facilisis. Fusce sem elit,

vertrekken. Het was weer enorm leuk.

pellentesque a lacus eget, sodales

Een greep uit de activiteiten en

semper nisl. Nunc in iaculis urna, sed

opmerkingen die her en der opgevangen

efficitur orci. Etiam mi leo, varius at

zijn:

faucibus vitae, tempor in neque.

De Sneekweek werd bezocht, druk maar

Nullam vitae ornare mauris. Etiam

leuk om mee te maken. Op de terugweg

mauris neque, pulvinar et metus

(in het geleende busje van de boer!) om

porta,
Het weer was niet
heel pulvinar
geweldig,aliquet
maar felis. De terugtocht met de sleep over de

half twee s ’nachts werd iedereen

Pellentesque
habitant morbiRandmeren
tristique was af en toe best saai.
ook niet helemaal
slecht.
senectus et netus et malesuada
Die terugtocht was onder bijzonder

aangehouden door de politie! Oh jee!
Gelukkig had de chauffeur niet

fames
turpis egestas.
Er werd veel gezeild,
hetacdamesvoetbal

slechte weersomstandigheden. Wat een

gedronken…

werd in de koelste
Pellentesque
kroeg van Terherne
turpis enim,

pech!!! En daardoor waren al die netjes

bekeken.

verpakte droge spullen toch weer
doorweekt geworden. «

En waren er alleen loslopende koeien te
zien.

De sfeer was lekker ontspannen en

nieuwsbrief

relaxt. Iedereen kon fijn zichzelf zijn.

2017-03

De tocht over het Sneekermeer met

Tijdens de laatste dagen was het weer

tekst: Marjon Kuijkhoven

zwaardere weersomstandigheden was

echter perfect. Alles kon droog ingepakt

foto's: Wilde Vaart en Marjon Kuijkhoven

best spannend.

worden in de boten.
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KIEKJES-CARROUSEL
In deze rubriek wordt er een foto 'uit de
oude doos' gevist. Aan de hand van deze
foto haalt iemand dan mooie
herinneringen aan Tjarda op!
Deze derde editie is de beurt aan Ralph
Ebbing (bestuur) om iets te vertellen

Lorem ipsum dolor sit amet,

over de foto hiernaast...

consectetur adipiscing elit.
Suspendisse volutpat dapibus risus

"Je eerste gedachte bij deze foto is

dapibus facilisis. Fusce sem elit,

waarschijnlijk niet: Ralph is hier hard

pellentesque a lacus eget, sodales

bezig om het belang van een groepje te

semper nisl. Nunc in iaculis urna, sed

redden. Toch is niets minder waar. Deze

efficitur orci. Etiam mi leo, varius at

foto is in het centrum van Leiden

faucibus vitae, tempor in neque.

genomen in augustus 2012 toen voor

Nullam vitae ornare mauris. Etiam

alle Tjarda-vrijwilligers een gezellig

mauris neque, pulvinar et metus

weekend werd georganiseerd. Ik was

porta,van
pulvinar
aliquet
met de burgemeester
Leiden’
en felis. Om het stokje door te geven heb ik de

toen nog Schipper bij de zeeverkenners.

Pellentesque
habitant morbivolgende
tristiquefoto uitgekozen afkomstig van
‘neem de hoogste
foto’. Uiteraard

We kampeerden op Boterhuiseiland en

senectus
netus
hadden we alle vrijheid
ometzelf
eenet malesuada
Zomerkamp 2013. Ik ben benieuwd of

gingen overdag de stad in voor een leuk

fames
ac turpis egestas.
creatieve invulling
te geven

Lianne nog weet wat ze

spel.

aan deze opdrachten
Pellentesque
wat tot turpis enim,

hier in haar moeders

Voor dit spel was het de bedoeling om

enorm veel hilariteit leidde.

bruidsjurk met modder op

zoveel mogelijk punten te halen door

Volgens mij heeft ondanks alle

haar gezicht in een kano

foto-opdrachten uit te voeren. Zoals het

goede pogingen ons groepje

staat te doen ;-)" «

er naar uitziet was dit het resultaat van

uiteindelijk niet gewonnen,

de opdracht ‘Ga naast een paspop in een

maar dat heeft er gelukkig niet

Tekst: Ralph Ebbing

etalage staan’. Daarnaast kan ik me

voor gezorgd dat de rest van

Foto: uit de oude doos

opdrachten herinneren als ‘ga op de foto

het weekend minder leuk was.

nieuwsbrief
2017-03
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Peter, Peter en Bart nemen de cheque van
de Rabo ClubkasCampagne in ontvangst

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
2017-03

18

HELP ONS EEN HANDJE!
Tjarda draait voor 100% op vrijwilligers.
Die vrijwilligers zetten zich (voor- of
achter de schermen) in om voor de
jeugdleden leuke activiteiten te
organiseren. Ook worden vele acties
gehouden om geld in te zamelen,

Lorem ipsum dolor sit amet,

waardoor de contributie laag kan

consectetur adipiscing elit.

blijven. Denk bijvoorbeeld aan de

Suspendisse volutpat dapibus risus

stroopwafelactie, Schoon Schip, de

dapibus facilisis. Fusce sem elit,

Scoutingloterij of de kerstkaartenactie.

pellentesque a lacus eget, sodales

Bij deze acties zijn vaak ook weer extra

semper nisl. Nunc in iaculis urna, sed

'handjes' nodig!

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

Dit keer even geen nieuwe oproep, maar

Nullam vitae ornare mauris. Etiam

een saluut aan eenieder die regelmatig

mauris neque, pulvinar et metus

te porren is om (uiteraard op het laatste

porta, pulvinar aliquet felis.

moment) te helpen.

Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada

We kregen namelijk de mogelijkheid om

fames ac turpis egestas.

speeltoestellen over te nemen van de

Pellentesque turpis enim,

Marijkeschool / Hilmare. Dit kon alleen
nog datzelfde weekend voordat de
sloper zijn werk zou beginnen.

nieuwsbrief
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Dankzij jullie is het toch weer mooi
gelukt! «
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