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VOORWOORD

WIST JE DAT?

Wat een heldhaftige editie is dit

Bestuurslid Ralph en zijn vrouw Nikita

De Tjarda afgelopen december maar

geworden! Vele verhalen over helden:

sinds januari trotse ouders van

liefst 3161 kerstkaarten heeft

wat is een held, hoe wordt je een held,

dochter Jula?

bezorgd in Hillegom, Beinsdorp en de
Zilk?

wat doen onze helden zoal en wat is het
resultaat van al die heldendaden?

Er met de Jantje Betoncollecte in

Je komt er in dit nummer van alles over

ipsum
dolor sit amet,
Hillegom 2250Lorem
euro is
opgehaald?
consectetur adipiscing elit.

te weten!

De Bevergroep hartstikke goed gaat
en iedereen het naar zijn zin heeft?

En is Tjarda tegenwoordig dan alleen

Suspendisse
volutpat
De helft van dit
bedrag naar
Tjarda dapibus risus

maar resultaat gericht? Natuurlijk niet!

gaat?

Het gaat ook voor een groot deel om de

dapibus facilisis. Fusce sem elit,De boten alweer in het water liggen?
pellentesque a lacus eget, sodales
(hierover meer in de volgende

lol! Het uitlokken van een lachend

semper
in iaculis urna,
sed «
Ons terrein tijdens
denisl.
actieNunc
NL-doet
editie)

kindergezicht is ook een heldendaad!

Etiam mi leo, varius at
weer een stukefficitur
groenerorci.
is geworden?
faucibus vitae, tempor in neque.

Veel leesplezier!

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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KANJERS, TOPPERS EN HELDEN!
Als we MarvelTM mogen geloven, dan kan

leden en hun scoutingervaring! De

Marjon en Peter Kuijkhoven! Zij hebben

de mensheid alleen bestaan als wij

momenten dat je denkt ‘hey, wat is het

dan ook tijdens ons eindejaarsdiner de

worden beschermd door superhelden.

gras mooi gemaaid,’dan is dat gedaan

Tjarda Topper Trofee in ontvangst

Als iemand roept ‘Wat vliegt daar in de

door een topper. Als je denkt ‘wat fijn dat

mogen nemen.

lucht?’, dan is men eerder geneigd om te

alles nu in stellingen ligt en makkelijk

Om maar in diezelfde week te blijven,

denken aan Superman (of Supergrover)

ipsum
dolor
sit amet,ontving Sanne Jansen uit handen van
vindbaar is,’ dan Lorem
is dat door
een
topper

dan aan een vogel of vliegtuig.

consectetur
adipiscing
gedaan. Als je naar
de jaarrekening
kijktelit. onze Burgermeester de Kanjer van het

Voor de kijkcijfers is het natuurlijk goed

volutpat
dapibus
en ziet hoeveel erSuspendisse
bijvoorbeeld
verdiend
Jaarrisus
prijs. Zij heeft zich als vrijwilliger

dat men zo afhankelijk lijkt van een

dapibus
Fusce sem onder
elit, de 25 buitengewoon verdienstelijk
is met verhuur, dan
is datfacilisis.
beide mogelijk

superheld alleen in de realiteit is het

pellentesque
a lacus
eget, sodales
gemaakt door toppers.
En zo kan
ik nog
ingezet en door de jury die de gemeente

gelukkig anders. Daar vliegen geen

semper nisl. Nunc in iaculis had
urna,samengesteld,
sed
wel even doorgaan.
als winnaar gekozen.

superhelden rond, daar rennen geen

efficitur orci. Etiam mi leo, varius
Want at
naast dat zij heel veel vrije tijd

kanjers met supersonische snelheid

vitae,
tempor in neque.
In 2017 staken erfaucibus
boven deze
grote
steekt in Tjarda, zit ze ook nog eens in

door de straten en daar tillen geen

Nullam
vitae
ornare
Etiam
groep toppers, twee
uit die
echt
een mauris.het
bestuur van Stichting Hillegomse

toppers hele huizenblokken op om de

maurisgeleverd
neque, pulvinar
buitengewone bijdrage
hebben:et metus
Huttenbouw. Beide besturen hebben de

bewoners te redden.

porta, pulvinar aliquet felis. koppen bij elkaar gestoken en Sanne

Maar waarom dan toch die titel?

Pellentesque habitant morbigenomineerd
tristique
wat dus uiteindelijk
senectus et netus et malesuada
resulteerde in deze prachtige prijs. Zeer

Omdat wij binnen de vereniging wel

fames ac turpis egestas.

mensen hebben rondlopen die zich elke

Pellentesque turpis enim,

verdiend!

keer weer inzetten voor Tjarda Hillegom.

Het bovenstaande is om te illustreren

Naast natuurlijk de leiding die dat elke

dat er dus kanjers en toppers zijn die

week doet voor de schatjes van kinderen

binnen hun mogelijkheden een bijdrage

nieuwsbrief

van de betrokken ouders, zijn er ook veel

leveren in tijd en inspanning voor deze

2018-01

vrijwilligers die er voor zorgen dat

prachtige club. Naast deze kanjers en

bijvoorbeeld het clubhuis er spik-en-

toppers, zijn wij op zoek naar helden.

span uit ziet. Alles draait daarbij om de

Ja, echte Helden!
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Helden van Tjarda is bedoeld voor de
mensen die Tjarda een warm hart toe
dragen en graag betrokken zijn, zonder per
se in het bestuur te zitten, wekelijks voor de
groep te staan of vrijwilliger te zijn. Zij
kunnen Tjarda dan financieel steunen door

Lorem ipsum dolor sit amet,

het kiezen van één van de

consectetur adipiscing elit.

sponsorpakketten. Zo kan jij binnenkort

Suspendisse volutpat dapibus risus

ook gezien worden als Held en kan jouw

dapibus facilisis. Fusce sem elit,

(bedrijfs)naam in ons clubhuis vereeuwigd

pellentesque a lacus eget, sodales

worden. Dat is toch een stuk makkelijker

semper nisl. Nunc in iaculis urna, sed

dan je identiteit verborgen houden voor je

efficitur orci. Etiam mi leo, varius at

vriendin en legging & cape aandoen in een

faucibus vitae, tempor in neque.

telefooncel!? Zie de volgende pagina voor

Nullam vitae ornare mauris. Etiam

de mogelijkheden...

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

Conclusie: er zijn dus wel degelijk kanjers,

Pellentesque habitant morbi tristique

toppers en helden in deze wereld en ze zijn

senectus et netus et malesuada

een stuk normaler dan de helden van

fames ac turpis egestas.

MarvelTM. Het zijn mensen die vanuit een

Pellentesque turpis enim,

warm hart en betrokkenheid, hun middelen
inzetten om anderen een scouting-beleving
te geven. Dank daarvoor! «

nieuwsbrief
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Met een vrolijke scoutinggroet,
Gerben Willemse
Markjos Gerritsen (rechts) verwelkomt Fred van den Oever (links) met zijn bedrijf Van Tubergen
Bloembollen als allereerste held van Tjarda
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HOE WORDT JE EEN HELD VAN TJARDA?
Zoals Gerben al schreef: Tjarda heeft

Voor particulieren hebben we:

vele helden: onze leidingleden die elke

Held (€25), Baas (€50), Superheld (€100)

week weer een mooie opkomst

en Eindbaas (€150) in het leven

neerzetten; ons klusteam dat elke week

geroepen. De beloningen bevatten

ons clubhuis nog mooier maakt; onze

onder andere toegang tot de Helden-

oudercommissie die bijspringt waar

ipsum dolor
BBQ, een uniekeLorem
Tjarda-gadget
en sit amet,

nodig; ons bestuur dat van alles op de

consectetur
adipiscing elit.
tegoedbonnen voor
onze acties.
Suspendisse volutpat dapibus risus

achtergrond uitvoert; onze leden die elke
actie tot een groot succes maken en

facilisis. Fusce
Voor bedrijven isdapibus
er de mogelijkheid
omsem elit,

zorgen dat alle vrijwilligers met energie

pellentesque
a lacus
eget, sodales
Brons (€100), Zilver
(€250), Goud
(€500)

actief blijven; ‘onze’ ouders die elke keer

nisl.Tot
Nunc
of Platina (€750) semper
te worden.
de in iaculis urna, sed

weer de auto pakken of komen

efficitur
orci.
Etiameen
mi leo, varius at
beloningen behoren
onder
andere

schoonmaken als we dat nodig hebben.

faucibus
vitae, deelname
tempor in neque.
vernoeming in de
nieuwsbrief,
Nullam
vitae
ornarevan
mauris. Etiam
aan de Helden-BBQ
en een
Helden

Maar helden hebben we nooit teveel!

Tjarda-schildje. mauris neque, pulvinar et metus
porta, pulvinar aliquet felis.

Voor al die mensen die Tjarda willen
steunen, zijn de Helden van Tjarda in het

Pellentesque
habitant morbi tristique
Sinds de oprichting
in januari hebben

leven geroepen.

netus et malesuada
zich al 18 heldensenectus
gemeld! et
Iedereen
De volgende bedrijven zijn reeds

Wat is het precies? Helden van Tjarda is

famesook
ac je
turpis
egestas.
bedankt! Wil je graag
steentje

de mogelijkheid voor iedereen die dat wil

bijdragen en Held
Pellentesque
worden? Ofturpis
ken jeenim,

en kan, Tjarda financieel te

iemand die dat wel wil? Mail dan naar

Van Tubergen Bloembollen

ondersteunen. Voor een bepaald bedrag

markjos@tjardahillegom.nl en we sturen

www.vantubergen.nl

per jaar kan diegene zich Held van Tjarda

je alle benodigde informatie op! «

noemen. Uiteraard krijg je er ook wat
voor terug. Wat precies, dat hangt af van
het niveau dat je kiest.

Held van Tjarda:

nieuwsbrief
Kuijkhoven Stukadoors

tekst: Sanne Janen

2018-01

www.kuijkhovenstukadoorsbedrijf.nl
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BEVERS BIJ DE GEZAMENLIJKE OPKOMST
De Bevers maakten zaterdag 10 februari
voor de eerste keer een gezamenlijke
opkomst mee, en dat vonden veel van
ons best spannend met alle ‘grote’
kinderen er bij!
Lorem ipsum dolor sit amet,
We begonnen met een lekkere warme chocomelk

consectetur adipiscing elit.

en een koekje in de kampvuurkuil. Daar deden we

Suspendisse volutpat dapibus risus

onze openingsdans zodat alle andere kinderen en

dapibus facilisis. Fusce sem elit,

leiding die konden zien. Na het maken van de

pellentesque a lacus eget, sodales

groepsfoto warden we allemaal ingedeeld bij de

semper nisl. Nunc in iaculis urna, sed

andere scouts die ons de hele middag hebben

efficitur orci. Etiam mi leo, varius at

geholpen. In de groepjes hebben we een plankje

faucibus vitae, tempor in neque.

beschilderd, die komt uiteindelijk in het clubhuis

Nullam vitae ornare mauris. Etiam

te hangen. We hebben lekker buiten gespeeld,

mauris neque, pulvinar et metus

een potje trefbal en daarna konden we weer

porta, pulvinar aliquet felis.

lekker warm naar binnen. Daar stonden allerlei

Pellentesque habitant morbi tristique

kleine spelletjes voor ons klaar en hebben we

senectus et netus et malesuada

lekker gesjoeld! Zo was de tijd alweer snel om en

fames ac turpis egestas.

konden we met zijn allen aan tafel. Daar kregen

Pellentesque turpis enim,

we een heel groot broodje shoarma. Sommige
Bevers konden er zelfs twee op! Als toetje kregen
we een ijsje en toen werden we alweer opgehaald.
Groetjes van alle Bevers! «
tekst: Ivonne Ostendorf
foto: Marjon Kuijkhoven

nieuwsbrief
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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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Groepsfoto tijdens de gezamenlijke opkomst
van alle speltakken op 10 februari 2018
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LZKWKML 2018: DE BIKKELEDITIE
In 2018 is een nieuwe traditie geboren:

koude nacht (-1 graden) naar Utrecht.

water. We hebben dus onze kennis over

het Loodschen Zonder Klinkers

Wat we gingen doen was voor bijna

winterkamperen dus kunnen uitbreiden,

Winterkamp Met Locatie (LZKWKML).

iedereen een verrassing. Het enige wat

na een aantal experimenten en

we wisten? We moesten er op tijd zijn!

ervaringen. Het was een geslaagd

Halverwege februari ging een groepje

Na het kopen van warmere slaapzakken,

weekend en we kunnen het wel zeggen:

van 13 Loodschen kamperen op camping

ipsum dolor
sit amet,een nieuwe traditie is geboren!
fleecedekens en Lorem
handwarmers
gingen

de Amstelkade in Wilnis. Vrijdag werd na

adipiscing
we nog snel evenconsectetur
lunchen. Om
daarna elit.

zorgvuldig inpakken het kamp

Suspendisse
volutpat
op weg te gaan naar
de activiteit:
een dapibus
En risus
alle LZKWKML-ers: gefeliciteerd met

opgeslagen en genoten we ’s avonds

dapibus facilisis.
Fusce sem de
elit,plaatsing voor de editie 2019! «
real-life action escaperoom!
Mevrouw

onder het genot van een drankje van de

pellentesque
Fleur de Lis had een
paar durea lacus eget, sodales

gezelligheid en de warmte van het vuur.

semper
nisl. Nunc ininiaculis tekst:
urna,Sanne
sed Jansen
diamanten gestolen
en opgeborgen

De volgende dag gingen we na een

foto's: Loodschen
efficitur
at
haar kluis. Alleen…
ze wasorci.
de Etiam mi leo, varius

faucibus vitae,
tempor in neque.
kluiscombinatie vergeten!
Gelukkig
Nullam
vitae
ornare
mauris. Etiam
waren wij daar om
haar te
helpen.
Beide
neque,
pulvinar
groepen hebbenmauris
de raadsels
opgelost
enet metus
porta, pulvinar aliquet felis.
de kluis kunnen openen.
Pellentesque
Na deze gave activiteit
was hethabitant
tijd om morbi tristique
et netus
een hapje te etensenectus
en nog even
onzeet malesuada
fames
ac turpis
zangtalenten te laten
zien
bij hetegestas.
Karaoke-café. Ook
Pellentesque
deze avondturpis
ontbrak
enim,
het kampvuur natuurlijk niet. Ook de
tweede nacht was erg koud: -4 graden.
Maar we waren beter voorbereid dan de

nieuwsbrief

eerste nacht: een deel sliep deze nacht in

2018-01

nieuwe slaapzakken, pyjama’s werden op
de radiatoren in de toiletruimte gelegd
en flesjes werden gevuld met warm
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Tip van Merlijn: houd je spreekbeurt
over scouting!

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
2018-01
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DE WELPEN ONDER ZEIL
In oktober hebben alle Welpen een
nachtje geslapen op Scouting
kampeerterrein Het Naaldenveld. Alle
gidsen en hulpgidsen bleven zelfs nog
een nachtje langer slapen.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Op zaterdagmiddag hebben zij zelf

consectetur adipiscing elit.

tenten gebouwd om ’s nachts in te

Suspendisse volutpat dapibus risus

slapen, van zeil en takken uit het bos. Na

dapibus facilisis. Fusce sem elit,

een lekker maal van het kampvuur heeft

pellentesque a lacus eget, sodales

de groep zitbal gedaan, een spel wat

semper nisl. Nunc in iaculis urna, sed

normaal bij licht gespeeld wordt. Deze

efficitur orci. Etiam mi leo, varius at

variant in het donker, met breeklichtjes

faucibus vitae, tempor in neque.

erbij was ook hilarisch!

Nullam vitae ornare mauris. Etiam
mauris neque, pulvinar et metus

Wat de gidsen en hulpgidsen niet

porta, pulvinar aliquet felis.

hadden verwacht, is dat ze gedropt

Pellentesque habitant morbi tristique

zouden worden op het terrein. Met

senectus et netus et malesuada

behulp van een walktie-talkie moesten

fames ac turpis egestas.

ze samen de kampplek weer zien te

Pellentesque turpis enim,

vinden. Hoewel iedereen het in eerste
instantie heel eng vond, vonden ze het
ook heel stoer dat ze dat alleen hadden

nieuwsbrief

gedaan (en de leiding ook, natuurlijk)!
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Alle kinderen hebben heerlijk geslapen

Toen ze zondagochtend weer werden

tekst: Lianne Willig

in hun zelfgebouwde tenten en alles is

opgehaald door hun ouders, hadden de

foto: Welpenleiding

blijven staan.

Welpen veel te vertellen! «
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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.
De realisatie van de nieuwe keuken

Pellentesque habitant morbi tristique

op de verdieping in 9 stappen!

senectus et netus et malesuada
fames ac turpis egestas.
Pellentesque turpis enim,

nieuwsbrief
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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 Lianne
Willig (bevers/welpen) om iets te

Lorem ipsum dolor sit amet,

vertellen over de foto hiernaast...

consectetur adipiscing elit.
Suspendisse volutpat dapibus risus

"Wat een charmante foto dit! Deze is genomen

dapibus facilisis. Fusce sem elit,

tijdens het Verkenners zomerkamp van (volgens

pellentesque a lacus eget, sodales

mij) 2013. Lang geleden alweer!

semper nisl. Nunc in iaculis urna, sed
efficitur orci. Etiam mi leo, varius at

Ik ben zelf nooit verkennersleiding geweest, maar

faucibus vitae, tempor in neque.

ik was gevraagd om op twee momenten een

Nullam vitae ornare mauris. Etiam

thema-figuur te spelen op het kamp. Ik was een

mauris neque, pulvinar et metus

prinses die aan het begin ontvoerd werd. Aan het

porta, pulvinar aliquet felis.

einde zou ik dan weer teruggevonden worden

Pellentesque habitant morbi tristique

door de kinderen.

senectus et netus et malesuada

Toen Ralph mij hiervoor vroeg, vergat hij even te

fames ac turpis egestas.

melden dat het tweede deel betekende dat ik in

Toen ik laatst mijn telefoon
Pellentesque
aan het opruimen
turpis enim,

de trouwjurk van mijn moeder (sorry, mam),

was, kwam ik deze foto tegen. Ik moest drie keer

vastgebonden in een kano zou zitten. En dat hij

kijken voordat ik Tijs herkende!"

me met modder zou besmeuren om het geheel

Aan Tijs dus de eer om de volgende keer iets te

realistisch te maken. Fijn!

schrijven! «

nieuwsbrief
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Gelukkig werd ik dan eindelijk gered door wat
heldhaftige verkenners en mocht ik ’s avonds nog

Tekst: Lianne Willig

wel meegenieten van het feest (;

Foto: uit de oude doos
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De "nieuwe" oudercommissie:
Marjon Kuijkhoven (linksonder, namens Wilde Vaart )
Martijn Janssen (middenboven, namens Bevers)
Yolande Zonneveld (rechtsonder, namens Welpen)

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
2018-01
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HELP ONS EEN HANDJE!
Tjarda draait voor 100% op vrijwilligers.

Zoals je al in een eerdere editie van de

Die vrijwilligers zetten zich (voor- of

nieuwsbrief en op de facebook hebt

achter de schermen) in om voor de

kunnen lezen is er al bijna een jaar een

jeugdleden leuke activiteiten te

klusteam bij Tjarda. Dat bestaat uit

organiseren. Ook worden vele acties

enthousiaste leidingleden, familie van

gehouden om geld in te zamelen,

dolor sit amet,
leidingleden, eenLorem
Wilde ipsum
Vaartlid,

waardoor de contributie laag kan

consectetur
adipiscing
Loodschen en een
opa van een
jeugdlid.elit.

blijven. Denk bijvoorbeeld aan de

Suspendisse volutpat dapibus risus

stroopwafelactie, Schoon Schip, de

dapibus
facilisis.
Fusce sem elit,
Op dinsdag wordt
er geklust.
Inmiddels

Scoutingloterij of de kerstkaartenactie.

pellentesque
a lacus
is de lijst met afgeronde
klussen
lang.eget,
En sodales

Bij deze acties zijn vaak ook weer extra

nisl.
Nunc van
in iaculis urna, sed
dat is mooi, wantsemper
intensief
gebruik

'handjes' nodig!

efficiturvan
orci.alEtiam
het clubhuis en gebruik
het mi leo, varius at
vitae, tempor
materiaal vraagt faucibus
ook onderhoud.
Wat in neque.
Nullamvan
vitae
mauris. Etiam
begon met vervanging
de ornare
kookkisten
pulvinar et metus
is uitgegroeid totmauris
een lijstneque,
met reparaties
porta,
pulvinar aliquet felis.
aan deuren, muren,
verlichting,
Pellentesque
habitant
speeltoestellen, snoeiwerk,
een
volledigmorbi tristique
senectus
et netus et malesuada
vervangen keuken
op de eerste
fames achijs-systeem
turpis egestas.
verdieping, een inventief
voor de verkleedkleding,
Pellentesque
repareren
turpisvan
enim,
de vlonders of een motor, poetsen,
opruimen van kasten, enz, enz.
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uit te maken van dit kampioensteam?
Stuur dan even een mailtje naar
marjon@tjardahillegom.nl «
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