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VOORWOORD

WIST JE DAT?

De zomer is weer bijna voorbij... Maar

Alle leiding en bestuur op

De bemanning van de 545 een beker

wát een zomer was dat! Niet alleen

teambuildingactiviteit 'boerengolf'

heeft gewonnen tijdens de KaagCup

zullen de tropische temperaturen ons

zijn geweest?

zeilwedstrijden die in het
Hemelvaartweekeinde plaatsvonden?

lang bij blijven, maar natuurlijk ook alle
mooie herinneringen aan alle

Dit mede mogelijk werd gemaakt

zomerkampen die zijn geweest!

Loremdie
ipsum
dolor
sit amet,
door de Kanjerprijs
Sanne
eerder

Iedereen van harte welkom is op de

Van al dit leuks wordt niet alleen vanuit

dit jaar won? consectetur adipiscing elit.

groepsbbq op 8 september?

het perspectief van de leiding verslag

Suspendisse volutpat dapibus risus

gedaan, maar ook verteld door de

facilisis.
Fusce
Wij van Fondsdapibus
1818 een
cheque
van sem elit,Een aantal leidingleden na de zomer

kinderen zelf.

pellentesque
a lacus eget, sodales
maar liefst 2000
euro hebben
een nieuwe uitdaging zoekt bij een

Veel leesplezier!

sed speltak? «
ontvangen? semper nisl. Nunc in iaculis urna,
andere
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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DE VOORZITTER WAS ER BIJ!
Ja hoor, het is gelukt. Ik kan het

Waarom ik het dan gedaan heb (en

Tijdens de ZoKa’s is het elke dag

afstrepen van mijn lijstje; ik ben naar

enkele bestuursgenoten met mij)? Heel

overleggen met elkaar over het

alle zomerkampen geweest dit jaar.

duidelijk; ten eerste om te laten zien dat

draaiboek, weer een nieuw plan maken

wij als bestuur oprechte interesse

en gedurende de dag daar ook weer van

Bevers, Welpen, Junioren/Zeeverkenners

hebben in wat er allemaal speelt bij zo

afwijken omdat het weer, de locatie of de

(JZV) en ook de Wilde Vaert (WV),

een zomerkamp Lorem
(ZoKa).ipsum dolor sit amet,kinderen daar om vragen. Het leuke voor

allemaal heb ik een bezoek gebracht. Tja,

consectetur
Ten tweede om betrokken
te adipiscing
blijven bij elit. mij om te zien is dat iedereen daar van

behalve de Loodschen maar daar ben ik

Suspendisse
volutpat
risusZowel de leidingteams onderling,
de groepen die alles
in de praktijk
waardapibus
groeit.

vanwege mijn leeftijd niet welkom

dapibus
facilisis. Fusce
elit,leiding individueel en natuurlijk ook
maken en als laatste
(en misschien
wel sem de

.

a lacus
als belangrijkste)pellentesque
om te laten zien
hoeeget, sodales
de kinderen. En dat is voor mij een van
Is dit voorwoord dan een soort ‘klop

semper nisl.wat
Nunc
urna,
sed van scouting: leren door het te
erg wij het werk waarderen
allein iaculis de
pijlers

jezelf maar op de borst’ momentje aan

efficitur
orci. kinderen.
Etiam mi leo, varius
leidingteams doen
voor deze
doen!at
Samen groeien en uitdagingen

het worden? Nee hoor, ik zie het niet als

faucibus
vitae, van
tempor in neque.
Want vergis je niet:
hele dagen
aangaan!

een prestatie dat ik dat gedaan heb. Ik

vitae
ornare
mauris. Etiam
voorbereiding enNullam
planning
gaan
er aan

vond het erg leuk om te doen en het

maurisworden
neque,er
pulvinar
vooraf, vakantiedagen
voor et metus
En uitdagingen zijn er genoeg komende

heeft mij weer heel veel nieuwe inzichten

porta,
pulvinar
aliquet
opgeofferd en gave
dingen
worden
er felis. tijd: overvliegen van leden naar een

gegeven. Over leiderschap,

tristique
bedacht om onzePellentesque
leden een habitant morbinieuwe
speltak, oprichten van de Stam

samenwerken, gekke dingen doen,

senectus
et netus et malesuada
onvergetelijk ZoKa
te geven.
(of eigenlijk nieuw leven inblazen want

keuzes maken, energie, het grote hart

fames ac turpis egestas.

die was wat slapende), overdragen van

van vrijwilligers, omgaan met kinderen,

Want wat hebbenPellentesque
sprookjes, Suske
turpis&enim,

het teamleiderschap, eigen lokaal maken

zaken voor elkaar over hebben, scouting

Wiske, Monopoly en Ondersteboven met

voor de JZV, bezetting van alle

in het algemeen, dynamieken in groepen

elkaar te maken? Dat dit de thema’s

leidingteams en zo kan ik nog wel even

en zo kan ik nog wel even doorgaan.

waren van de ZoKa’s met alle daarbij

doorgaan. Het mooie is wel: dit doen wij

nieuwsbrief

horende spelletjes, gekke dingen en

met z’n allen! Dat maakt ons een sterke

2018-02

relikwieën. Zaken die een onuitwisbare

vereniging en een fijne plek om (terug) te

herinnering gegeven hebben aan de

komen.

kinderen, dat maakt het verschil!
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En met dat laatste wil ik graag afsluiten:
ik ben er trots op dat ik voor jullie
voorzitter mag zijn met een fijn team als
bestuur. Dat allemaal binnen een
vereniging die ik ervaar als een warm bad
Lorem ipsum dolor sit amet,
waar ik mij afgelopen anderhalf jaar heel
consectetur adipiscing elit. erg thuis ben gaan voelen. Daar ben ik
Suspendisse volutpat dapibus
risus voor en daar wil ik graag een
dankbaar
dapibus facilisis. Fusce sembijdrage
elit,
aan blijven leveren samen met
pellentesque a lacus eget, sodales
jullie.
semper nisl. Nunc in iaculis urna, sed
efficitur orci. Etiam mi leo, varius at
faucibus vitae, tempor in neque.
Nullam vitae ornare mauris.Groet
Etiamvan jullie voorzitter,
mauris neque, pulvinar et metus
Gerben «
porta, pulvinar aliquet felis.
Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada
fames ac turpis egestas.
Pellentesque turpis enim,
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Gerben op bezoek bij het zomerkamp van de Junioren en Zeeverkenners...
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HET BEVERKAMP IN ZEVEN SPROOKJES

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Suspendisse volutpat dapibus risus
dapibus facilisis. Fusce sem elit,
pellentesque a lacus eget, sodales
Alle sprookjes beginnen met "er was eens..."

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

Hakuna Matata (wijze les "geen zorgen" uit de Lion King tijdens het corvée)

faucibus vitae, tempor in neque.
Voor het gaafste Beverkamp moet je bij scouting

Nullam vitae ornare mauris. Etiam

Tjarda zijn. Onze Bevers hebben een toverachtig

mauris neque, pulvinar et metus

kampweekend gehad met prachtig weer. Elke dag

porta, pulvinar aliquet felis.

beleefden zij nieuwe avonturen. Klein Duimpje, de

Pellentesque habitant morbi tristique

boze wolf, Hans en Grietje, de heks en nog veel

senectus et netus et malesuada

meer rare figuren uit de bekende sprookjes. Een

fames ac turpis egestas.

bezoek aan het bos, puzzels, spelletjes spelen en

Pellentesque turpis enim,

tot laat in de nacht keten. De bevers kwamen als
dwergjes en gingen als reuzen (zó LEKKER was het

nieuwsbrief

eten). En wat waren ze goed in corvée. We kunnen
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niet wachten tot volgend jaar! «
tekst: Yanka Wollerich
foto's: Beverleiding

Knibbel, knabbel, knuisje... (zelfgemaakte Hans & Grietje snoephuisjes)
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...VERVOLG BEVERKAMP IN ZEVEN SPROOKJES

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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Schoenen kunnen je leven veranderen (Assepoester)

Je bent helemaal gek. Maar ik zal je een geheim vertellen. De beste mensen zijn dat. (Alice in wonderland)
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...VERVOLG BEVERKAMP IN 7 SPROOKJES

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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Sommige mensen zijn het waard om voor te smelten (Frozen)

Jij kan de wereld vullen met zonneschijn (Sneeuwwitje)
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WELPENKAMP IN TEKEN VAN SUSKE & WISKE
Tijdens het zomerkamp zijn de Welpen
verstrikt geraakt in een zoektocht naar
de gestolen ideeënkist van de schrijver
van Suske en Wiske.
Bij aankomst moest iedereen als eerste

Lorem ipsum dolor sit amet,

door de ‘verstrippinator’ om net zo klein

consectetur adipiscing elit.

te worden als Suske en Wiske. Diezelfde

Suspendisse volutpat dapibus risus

avond deden we een gaaf spel in het bos

dapibus facilisis. Fusce sem elit,

waarbij een merkwaardige kist met

pellentesque a lacus eget, sodales

sloten werd gevonden. Al snel bleek dat

semper nisl. Nunc in iaculis urna, sed

we code’s moesten verzamelen om de

efficitur orci. Etiam mi leo, varius at

kist te kunnen openen.

faucibus vitae, tempor in neque.
Nullam vitae ornare mauris. Etiam

De volgende dagen stonden er onwijs

mauris neque, pulvinar et metus

leuke spellen op het programma, dit viel

porta, pulvinar aliquet felis.

beetje in het water omdat het erg warm

Pellentesque habitant morbi tristique

was, maar gelukkig was het goed af te

senectus et netus et malesuada

wisselen met het zwemmen in de lokale

fames ac turpis egestas.

sloot. En natuurlijk werd de dag

Pellentesque turpis enim,

afgesloten met een potje Weerwolven
rond het kampvuur.
Ook zijn we naar het Archeon geweest

nieuwsbrief

waar we terug in de tijd gingen. We

2018-02

hebben zelfs een gladiator gevecht
meegemaakt!
De welpen konden zich maar al te goed verplaatsen in het kampthema!
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...VERVOLG WELPENKAMP IN TEKEN VAN SUSKE & WISKE
Dezelfde nacht werd er een hele gave
dropping gedaan voor alle gidsen en
hulpgidsen.
Op de laatste dag hadden we traditiegetrouw de ‘bonte avond’. Iedereen had

Lorem ipsum dolor sit amet,

iets leuks bedacht om uit te voeren en

consectetur adipiscing elit.

zelfs de leiding had een lied geschreven

Suspendisse volutpat dapibus risus

over alle Welpen. Ook vonden we hier de

dapibus facilisis. Fusce sem elit,

laatste code voor de ideeënkist. Toen we

pellentesque a lacus eget, sodales

deze openmaakte zaten er allemaal

semper nisl. Nunc in iaculis urna, sed

verscheurde strips in! Gelukkig zaten ook

efficitur orci. Etiam mi leo, varius at

onze kampinsignes erin.

faucibus vitae, tempor in neque.

Al met al weer een geweldige week!

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

PS, dit jaar was de soep niet vies. «

porta, pulvinar aliquet felis.
Pellentesque habitant morbi tristique

tekst: Bart Kuijkhoven

senectus et netus et malesuada

foto's: Welpenleiding

fames ac turpis egestas.
Pellentesque turpis enim,
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Op de laatste dag konden de sloten van de ideeënkist dan eindelijk worden geopend!
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‘Iets wat ik al heel lang een keer wilde
doen, was een echt vlot bouwen.
Thuis hebben we hier helaas niet alle
spullen voor. Op het kampterrein in
Boskoop stonden heel veel grote
tonnen, er waren balken en mooie
touwen. Dat is wat je nodig hebt om
een vlot te bouwen. We gingen aan de
Lorem ipsum dolor sit amet,

slag met z’n allen om een goede

consectetur adipiscing elit.

constructie te maken. Toen we het

Suspendisse volutpat dapibus risus
vlot gingen uittesten bleef het de
dapibus facilisis. Fusce sem elit, eerste keer niet drijven. Toen Baloe
pellentesque a lacus eget, sodales
de tonnen goed vastgezet had met
semper nisl. Nunc in iaculis urna,
sed
moeilijke
knopen dreef hij wel. We
efficitur orci. Etiam mi leo, variushebben
at
hier heel veel plezier mee
faucibus vitae, tempor in neque.gehad! Dit was mijn laatste
Nullam vitae ornare mauris. Etiam
Welpenkamp, want ik ga naar de
mauris neque, pulvinar et metusJunioren. Ik heb heel veel plezier
porta, pulvinar aliquet felis.

gehad bij de Welpen en kijk ook erg

Pellentesque habitant morbi tristique
uit naar het varen met de Junioren.
senectus et netus et malesuada Bedankt leiding, Scouting is tof!’
fames ac turpis egestas.

Merlijn

Pellentesque turpis enim,

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.
‘Zomerkamp was heel erg leuk,

Pellentesque habitant morbi tristique

ik mocht ook helpen met koken

senectus et netus et malesuada

en proeven. Ik ben heel erg blij

fames ac turpis egestas.

met mijn 1e jaars

Pellentesque turpis enim,

allesetersinsigne!
Gijs
nieuwsbrief
2018-02
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JUNIOREN & VERKENNERS OP MONOPOLY-KAMP
De junioren en verkenners gingen dit

Dankzij de drie extra dagen, was er dit

Woensdag en donderdag vond eindelijk

jaar niet een week op kamp, maar tien

jaar ruimte voor een uitje. Bij de welpen

de hike plaats, het onderdeel waar

dagen. Tien dagen vol lol, weinig slapen

is dit al jaren een terugkerend

iedereen naar uitkijkt. Twee dagen lang

en héél veel zon. Het doel van het kamp

programma-onderdeel, maar voor de

gaan de kinderen op een zelfstandige

was Monopoly te winnen van de

junioren en verkenners ligt dat wegens

trektocht door het gebied waar we op

investeerders. De investeerders wilden

Lorem
ipsum
dolor
sit amet,kamp zijn. De kaderleden zijn die twee
tijd en teveel leuke
ideeën
altijd
lastiger.

namelijk een vliegveld bouwen op

elit. dagen even de leiding en zorgen dat
Maar dit jaar konconsectetur
het dus wel!adipiscing
Op

Alkmaar… De inwoners hebben de hulp

volutpat
risus
dinsdagochtend Suspendisse
vertrokken we
in alle dapibus
alles
goed verloopt. Ze zoeken hun eigen

van onze junioren en verkenners

dapibus
facilisis.
elit,
vroegte in sleep naar
Alkmaar
omFusce
een sem slaapplaats,
koken hun eigen eten en

ingeschakeld en er samen voor gezorgd

lacus
eget, sodales
heuse bootcamppellentesque
Obstacle Runate
doen.
lossen hun eigen problemen op.

dat dit niet gebeurde.

semper
nisl.
Nunc in iaculis Natuurlijk
urna, sed is de leiding nooit ver weg en
Het was inspannender
dan
verwacht,
orci.
Etiam mi leo, varius
at we de kinderen op hun
maar niet minderefficitur
leuk. We
sprongen
bezoeken

De week zat vol leuke spellen en gave

faucibus in
vitae,
tempor
over muurtjes, klommen
netten
en in neque.
slaapplaats. De kinderen vermaken zich

activiteiten. Zo begon het kamp met een

vitae ornare
mauris.met
Etiam
renden omhoog Nullam
op een muur.
We sloten
het varen van de tocht en alle

spel in Alkmaar. Normaal verzamelen we

mauris
neque,
de dag af met trefbal
met
pijl enpulvinar
boog, et metus
nieuwe dingen die ze meemaken. De

bij het kampterrein en bestaat de eerste

en natuurlijk eenporta,
ijsje. pulvinar aliquet felis. leiding vermaakt zich deze dagen ook

dag uit het opbouwen van het kamp,

Pellentesque habitant morbi tristique

maar dit jaar besloten we het anders aan

senectus et netus et malesuada

te pakken. De kinderen werden op vier

fames ac turpis egestas.

verschillende plekken in de stad afgezet

Pellentesque turpis enim,

door de ouders. Daar zagen ze bij wie ze
in de bak zaten en begonnen ze direct
met een spel. Ze moesten de boten zien

nieuwsbrief

te vinden door verschillende opdrachten

2018-02

uit te voeren. Na twee uur had iedereen
de leiding en boten gevonden en konden
we naar het kampterrein.
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...VERVOLG JUNIOREN & VERKENNERS OP MONOPOLY-KAMP
uitstekend, door te gaan zeilen, uit eten

Maandag was alweer de laatste dag en

te gaan en uit te slapen. Maar het is

na een eindspel waar iedereen zijn

altijd fijn de kinderen na twee dagen

straten weer verloor en terugkocht, was

weer ‘thuis’ te hebben.

het ’s avonds tijd voor een echte
karaoke-avond! De eerste liedjes gingen

De dorpdag is ook een van de tradities

Lorem
ipsum dolor
sit amet,
wat onwennig, maar
in no-time
kwam

en de kinderen keken er al de hele week

iedereen los. De consectetur
leiding bleekadipiscing
stiekem alelit.

reikhalzend naar uit. Op zaterdag was

volutpat
dapibus risus
de hele week aanSuspendisse
een kamplied
te

het zover en vertrokken we, voor de

facilisis.
hebben gewerkt dapibus
en bracht
dit vol Fusce sem elit,

derde keer, in sleep naar Alkmaar. In

pellentesque
a lacus eget, sodales
enthousiasme ten
gehore.
semper nisl. Nunc in iaculis urna, sed

Alkmaar startten we de dag met Crazy
88 en daarna was er nog voldoende vrije

efficitur
orci. Etiam
mi leo, varius at
Het was weer een
leuk, gezellig
kamp.

tijd om de snoepvoorraad aan te vullen

faucibusactiviteiten
vitae, tempor in neque.
Naast de bovenstaande

en een kaartje of souvenirtje voor thuis

Nullam
vitae
hebben we natuurlijk
ook
veelornare mauris. Etiam

te kopen.

mauris neque,
pulvinar et metus
geweerwolfd, gezwommen
en gelachen.
porta,we
pulvinar
aliquet felis.
Elke avond begonnen
de maaltijd
Pellentesque
tristique
met een kopje bouillon
en ookhabitant
corvee morbiWe
hebben afscheid genomen van onze
senectus
et netus et malesuada
was weer onderdeel
van het
schipper Sanne en hebben Montyn
aclol
turpis
egestas.
programma. We fames
hebben
gemaakt
met

verwelkomd als nieuwe schipper.

onze Engelse buren
Pellentesque
en hen in half
turpis enim,
Nederlands, half Engels uitgelegd hoe ze

De leiding wil alle kinderen bedanken

de boten konden gebruiken.

voor de leuke anderhalve week en we

We hebben weinig geslapen, vooral

beginnen alvast met uitkijken naar kamp

tijdens het nachtspel, en hebben weer

2019! «

nieuwsbrief
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veel geleerd, zoals aanleggen aan
lagerwal.

tekst en foto's: Verkennersleiding
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‘Dit was mijn tweede zomerkamp met de verkenners, maar
daarvoor ben ik ook al een aantal keer op zomerkamp
geweest met de Welpen. Ik vond het thema Monopoly heel
leuk, maar het allerleukste onderdeel was toch de
bootcamp. We moesten toen een heel parcours doen voor
een groot deel over water. De warmte was lekker, maar
tijdens de spellen was het soms te heet. Gelukkig konden we
afkoelen in het water, en dan hopen dat de vissen ons met
rust lieten!’

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Merel
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
2018-02
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‘Dit jaar was mijn tweede keer op kamp met Tjarda. Vorig jaar ging ik
voor het eerst mee met de Welpen en dit jaar met de Junioren. Dat
betekende dat ik dit keer weer een kampdoop kreeg. Dit vond ik best
spannend. Op de foto zie je dat ik net weer in de boot geklommen ben
nadat ik me in de sloot heb schoongespoeld van alle smurrie! Er waren
wel acht kinderen die dit jaar gedoopt werden, volgend jaar dopen wij
de nieuwelingen daar heb ik nu al zin in. De dorpdag vond ik ook wel
heel relaxed, even lekker vrij van de leiding, want die bedacht de hele
dag
door ipsum
de gekste
Lorem
dolordingen!’
sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Bodhi

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
2018-02
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DE STAM ONTWAAKT!
Scouting Tjarda Hillegom krijgt er weer

direct lid te worden, is de

een actieve speltak bij! De Stam wordt

groepsbarbecue inbegrepen in de

namelijk weer wakker gemaakt.

contributie. Daarna gaan we op de 3e
vrijdag van de onderstaande maanden

Deze slapende speltak bestaat al een

een vaste opkomst houden. Tot nu toe

Loremalipsum
dolor
sit amet,staan gepland:
tijdje, maar er werden
een poos
geen
adipiscing
activiteiten meerconsectetur
georganiseerd.
Daar elit.
Suspendisse
dapibus
gaat nu verandering
in komen!volutpat
De Stam
21 risus
september 2018 zeilen
facilisis.
Fusce sem 16
elit,november 2018
is de speltak voordapibus
35+. Jawel
ook de

baravond

pellentesque
a lacus
eget, sodales
ouderen onder ons
kunnen nog
enorm
15 maart 2019

baravond

nisl. Nunc in iaculis 17
urna,
genieten van hetsemper
scouting-spel!
meised
2019

zeilen

efficitur orci. Etiam mi leo, varius
at2019
21 juni

zeilen

faucibus
vitae, tempor in neque.
Wat kun je je daarbij
voorstellen:
Nullam vitae
ornare
mauris.InEtiam
Op een aantal geplande
avonden
is het
overleg kan een datum altijd
mauris
neque, pulvinar et metus
clubhuis open om
een gezellige
aangepast worden, mits we de andere
porta,
aliquet
baravond te hebben.
Enpulvinar
er is een
aantalfelis. speltakken daarbij niet in de weg zitten.
habitant
morbiOok
tristique
avonden geplandPellentesque
waarop we gaan
zeilen
bij (echt) slechte weersverwachsenectus
et of
netus
et malesuada
op de Kaag. Naast
deze min
meer
tingen kunnen we altijd schuiven met
fames
acStam-lid
turpis egestas.
vaste avonden, kan
ieder
het

een datum.

initiatief nemen om
Pellentesque
een anderturpis
soortige
enim,
activiteit te organiseren. Dat kan van

Heb je interesse om lid te worden van de

alles zijn, van kleiduifschieten tot blo-

Stam Tjarda Hillegom, stuur dan een

karten, van een kaartavond tot

mailtje naar Marjon via

kamperen.

stam@tjardahillegom.nl. «
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Op 8 september, tijdens de
groepsbarbecue, presenteren we de
nieuwe speltak. Als je besluit om dan

tekst en foto: Marjon Kuijkhoven
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WILDE VAART OP NATIONAAL WATERKAMP
Op maandag 6 augustus gingen wij van
de Wilde Vaert (WV) naar het Nationaal
Waterkamp (NaWaKa). Toen we daar
aankwamen konden we gelijk door naar
ons subkamp. Wij zaten op het subkamp
'Aan de gracht'.

Lorem ipsum dolor sit amet,

Op de tweede dag begon het program-

consectetur adipiscing elit.

ma van NaWaka. Het begon met een

Suspendisse volutpat dapibus risus

spel in Zeewolde waarbij we door de

dapibuswe
facilisis.
volgende dagen hadden
een Fusce sem elit,

stad QR-codes moesten scannen. Na het

pellentesque
a lacus eget, sodales
wisselend programma
van subkamp

spel was er een leuk openingsfeest en

Nunc in
iaculis urna, sed
spellen die meersemper
voor denisl.
WV-leden
zijn

was NaWaKa officieel begonnen. De

efficiturdie
orci.
Etiam mi leo, varius at
en NaWaKa activiteiten
voor
tempor in neque.
iedereen geschiktfaucibus
was. Devitae,
subkamp
Nullam
vitae
ornareEen
mauris. Etiam
activiteiten waren
altijd erg
grappig.
mauris neque,
pulvinar et metus
helium karaoke bijvoorbeeld,
daarbij
porta,
pulvinar
moesten we helium
innemen
enaliquet felis.
Pellentesque
habitant morbi tristique
vervolgens een nummer
naar keuze
senectus
et netus
et malesuada
zingen ik en vrienden
deden
Gimme!
ac turpis
egestas.
Gimme! Gimme! fames
Van ABBA.
Vervolgens
turpis enim,
ben ik zelf nog opPellentesque
NaWaKa tv geweest
met een rondleiding over ons subkamp.
Tenslotte was op 14 augustus de
afsluiting met een vuurwerkshow en zijn
we de dag daarna teruggesleept. «
tekst: Joost Plugge
foto's: Wilde Vaert
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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
2018-02
Zo beleefde Demian zijn installatie bij de
welpen op 16 juni 2018.
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LOODSCHENKAMP
Niet alleen de Verkenners, Welpen en
Wilde Vaert trokken de slaapzakken en
luchtbedden weer uit de kast voor het
zomerkamp, ook de Loodschen
verzamelden zich dit jaar voor een
weekend gezelligheid op de locatie

Lorem ipsum dolor sit amet,

Stierop.

consectetur adipiscing elit.
Suspendisse volutpat dapibus risus

Vrijdag 3 augustus, het kamp ging van

dapibus facilisis. Fusce sem elit,

start. Op verschillende tijden arriveerden

pellentesque a lacus eget, sodales

groepjes aan de overkant van het

semper nisl. Nunc in iaculis urna, sed

kampterrein. Sommigen bleven een

efficitur orci. Etiam mi leo, varius at

nacht of een avond en anderen gingen 5

faucibus vitae, tempor in neque.

augustus met de sleep mee terug naar

Nullam vitae ornare mauris. Etiam

Hillegom. De eerste dag begon rustig,

mauris neque, pulvinar et metus

slaapspullen werden geïnstalleerd, bier

porta, pulvinar aliquet felis.

werd gekoeld en een simpele maaltijd

Pellentesque habitant morbi tristique

werd gegeten, waarna iedereen zich

senectus et netus et malesuada

verplaatste naar de warmte van het

fameswerd
ac turpis
egestas.
in de stad. De middag
afgesloten

terugslepen van de boten. In volle vaart

kampvuur.

met een BBQ en Pellentesque
de avond ingeleid
turpismet
enim,

werden de tenten afgebroken en boten

opnieuw een kampvuur.

volgeladen. Tien uur later bereikte de

De volgende morgen werd de groep om

groep zongebruind/verbrand het

8 uur gewekt. Half 1 stond namelijk een

De laatste ochtend van het kamp werd

Hillegomse clubhuis. Het kamp was

rondleiding in het Alkmaarse

de traditie van het vroege opstaan

geslaagd. «

Biermuseum op de planning. Een hoop

voortgezet. Na een paar uurtjes slaap

kennis en wijsheid over de productie van

stonden de Loodschen om 5 uur op voor

tekst: Agnes Dingemans

bier later, ging iedereen zijn eigen gang

het afbreken van het kampterrein en het

foto's: Loodschen
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KIEKJES-CARROUSEL
In deze rubriek wordt er een foto 'uit de

“Jullie rennen hier omheen omhoog en

Daarna werd ik geïnstalleerd door de

oude doos' gevist. Aan de hand van deze

dan rennen jullie weer naar beneden

leiding. Zoals je al ziet is het een ander

foto haalt iemand dan mooie

daar gooien jullie alle pallets op een

leiding team dan nu. Bestaande uit (van

herinneringen aan Tjarda op!

hoop en dan ben je klaar en worden

rechts naar links) Lindsay, Ralph, Martijn

Deze editie is de beurt aan Tijs

jullie geïnstalleerd.” Ja zo makkelijk was

en Stefan.

Kuijkhoven (Wilde Vaert). Hij was gespot

ipsum
het voor mij. Nu Lorem
gaat het
meerdolor
zo: sit amet,

op een foto uit zijn bevertijd. Nu kijkt hij

consectetur adipiscing elit. Dus Stefan, veel plezier met een stukje

terug naar zijn tijd bij de Junioren:

Suspendisse volutpat dapibus
risus voor de volgende nieuwsbrief.
schrijven
dapibus facilisis. Fusce sem Als
elit,je er net zoveel zin in hebt als in het

"Leuk dat de pen naar mij is geschoven.

pellentesque a lacus eget, sodales
installeren op deze foto wens ik je veel

Tijd om mijn bijdrage te leveren aan de

semper nisl. Nunc in iaculis succes
urna, sed
;) «

nieuwsbrief :)

efficitur orci. Etiam mi leo, varius at
Tekst: Tijs Kuijkhoven
faucibus vitae, tempor in neque.

Najaar van 2012. Vanaf hier begon mijn

uit de oude doos
Nullam vitae ornare mauris.Foto's:
Etiam

leven als junioortje van Tjarda.

mauris neque, pulvinar et metus

Overvliegen samen met Jeroen (hij zit

porta, pulvinar aliquet felis.

intussen niet meer bij de club). Achterin

Pellentesque habitant morbi tristique

kan je Ruben misschien ook nog spotten.

senectus et netus et malesuada

Stefan met bril legt nog snel uit wat we

fames ac turpis egestas.

moeten doen.

Pellentesque turpis enim,

nieuwsbrief
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HELP ONS EEN HANDJE!
Tjarda draait voor 100% op vrijwilligers.

deskundige hulp bij kunnen gebruiken.

Je kunt ook iets bakken of bereiden voor

Die vrijwilligers zetten zich (voor- of

We zullen dan ook een aantal mensen

bij de koffie of de lunch. Wil je het aan

achter de schermen) in om voor de

direct benaderen om te helpen, maar

Martijn, Yolande en Marjon via

jeugdleden leuke activiteiten te

kunnen nog veel handen extra

oudercommissie@tjardahillegom.nl

organiseren. Ook worden vele acties

gebruiken.

laten weten als je komt helpen en ook
Lorem ipsum dolor sit amet,als je iets lekkers wilt meenemen of

gehouden om geld in te zamelen,
waardoor de contributie laag kan

consectetur
adipiscing elit. maken?
Als jullie komen helpen,
kan dat

blijven. Denk bijvoorbeeld aan de

Suspendisse
gedurende de opkomst
van jevolutpat
kind zijn,dapibus risus

stroopwafelactie, Schoon Schip, de

dapibus
Fusce
elit, tot zaterdag 8 september, we
maar natuurlijk ook
voor facilisis.
wat meer
uren.sem Graag

Scoutingloterij of de kerstkaartenactie.

a lacus eget, sodales
Het is in elk gevalpellentesque
altijd erg gezellig.
starten om 10.00 uur en zullen tot een

Bij deze acties zijn vaak ook weer extra

semper
Nunc ineniaculis uur
urna,
Na het klussen even
thuisnisl.
opfrissen
ofsed
14.00 doorgaan. Je kunt elk

'handjes' nodig! In deze rubriek is

efficitur
Etiam mi leo, varius
at aansluiten of afronden, net wat
dan weer terug voor
onzeorci.
gezellige
moment

ruimte voor diverse oproepjes.

vitae,
tempor in neque.
groepsbarbecue faucibus
die ook op
8 september
in jouw agenda past.
gepland staat.

Nullam vitae ornare mauris. Etiam

Deze keer aandacht voor de klus- en

mauris neque, pulvinar et metus

schoonmaakdag, maar ook twee wel

porta, pulvinar aliquet felis.

heel gemakkelijke manieren van

Pellentesque habitant morbi tristique

bijdragen op de volgende pagina...

senectus et netus et malesuada
fames ac turpis egestas.

Klus- & Schoonmaakdag

Pellentesque turpis enim,

Op zaterdag 8 september gaan we
namelijk bij het clubhuis weer een klusen schoonmaakdag houden.
Net als vorige jaren pakken we een

nieuwsbrief
2018-02

aantal grotere schoonmaakklussen aan
en er staan ook weer de nodige
reparaties op de planning waar we
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...VERVOLG HELP ONS EEN HANDJE!
Sponsorkliks
Koop je af en toe iets bij bekende
webwinkels? Dan kun je ons steunen
zonder dat het je iets extra kost. Behalve
Peut

1x extra klikken.

Lorem ipsum dolor sit amet,Rij je auto en tank je af en toe bij
Het werkt als volgt:

consectetur adipiscing elit. tankstation Peut aan de Rijksstraatweg in

Stel je wilt iets bestellen bij Bol.com of

Suspendisse volutpat dapibus
risus
Bennebroek
(tegenover de Linnaeushof)?

Thuisbezorgd.nl (er zijn nog veel meer

dapibus facilisis. Fusce sem Doe
elit, dan mee aan hun Tank&Schenk-

webwinkels). Dan ga je eerst naar:

pellentesque a lacus eget, sodales
programma. Geef bij het afrekenen aan

http://www.sponsorkliks.com/

semper nisl. Nunc in iaculis dat
urna,
je sed
van Tjarda Hillegom bent. We

partners.php?club=3971 (je kunt ook op

efficitur orci. Etiam mi leo, varius
atals vereniging 1 cent voor elke
krijgen

het sponsorklikslogo hiernaast

faucibus vitae, tempor in neque.
liter die op deze manier bij Peut wordt

klikken). Op die website klik je op het

Nullam vitae ornare mauris.verkocht.
Etiam
Door Peut is al bijna € 3000,-

logo van de webwinkel die je wilt

mauris neque, pulvinar et metus
geschonken aan lokale verenigingen of

bezoeken.

porta, pulvinar aliquet felis. goede doelen! «
Pellentesque habitant morbi tristique

Daarna gaat alles precies zoals je

senectus et netus et malesuada

gewend bent, maar krijgt Tjarda via

fames ac turpis egestas.

Sponsorkliks een kleine provisie over de

Pellentesque turpis enim,

aankopen! Ook als je bestelling een klein
bedrag is, help je ons toch. De vele kleine
beetjes maken samen één grote berg!

HELDEN VAN
TJARDA

nieuwsbrief
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Zet deze link dus allemaal in je
favorieten!

Stukadoorsbedrijf Kuijkhoven
Van Tubergen
Vernoy Dakwerken
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