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VOORWOORD: EEN NIEUW BEGIN!

foto: jaarlijkse boerenkoolmaaltijd na
afloop van het nieuwjaarsspel

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
Het wordt weer lente! De bloemen en

efficitur
orci. Etiam
mi leo, varius
at nieuwsbrievenreeks hopen wij
hebben de junioren,
verkenners
en wilde
In deze

planten laten zich de komende tijd weer

faucibus
vitae,
tempor in neque.
vaart hard gewerkt
aan het
jaarlijkse
leuke anekdotes en foto's van onze

zien. Omdat zij genieten van het buiten-

Nullam
vitae
ornare
Etiam
onderhoud van de
boten.
Over
een mauris.activiteiten
te verzamelen. Ook is er

zijn en omdat ze willen laten zien hoe

mauris
neque,
pulvinar
maandje kan er dan
weer
heerlijk
gezeildet metus
natuurlijk ruimte voor mededelingen,

mooi zij bloeien.

porta,
pulvinar
aliquetinfelis. oproepjes en een kalender. Onze leden
gaan worden! Ook
de welpen
hebben
Pellentesque
tristique
de winter wat vaker
binnen hethabitant morbien
familieleden kunnen hierdoor ook

Dat is met deze nieuwsbrief eigenlijk
precies hetzelfde. Wij zijn met z'n allen

senectus et netus et malesuada
troephuis gespeeld.
lezen wat er bij de andere speltakken
fames ac turpis egestas.

gebeurt. Voor oud-leden is het leuk om

ontzettend trots op onze vereniging en

Pellentesque
enim,
Met zijn allen hebben
we in deturpis
afgelopen

te zien hoe de groep tegenwoordig

willen dat graag laten zien! Daarom is dit

tijd weer veel activiteiten beleefd en

draait. En ook voor andere

de allereerste editie van deze digitale

acties gelopen. Denk maar aan de

Hillegommers, ondernemers, instanties

nieuwsbrief!

weekendkampen in het najaar, de

en bestuurders kan het interessant zijn

kerstkaartenactie, de opening van het

om eens te zien wat Tjarda nog meer

Het winterseizoen heeft bij Tjarda

jubileumjaar (we worden 70!) en het

doet dan alleen stroopwafels verkopen!

Hillegom altijd een geheel eigen

nieuwjaarsspel samen met de afdelingen

karakter. In de afgelopen maanden

in Sassenheim en Warmond.

Wij wensen u veel leesplezier! «

nieuwsbrief
2015-01

2

GEKKE BEKKEN BIJ DE WELPEN
Snoepjes zijn altijd goed,
toch? En nog veel leuker is
als je er eerst mee mag
spelen voordat je ze opeet!
Lorem ipsum dolor sit amet,
Bij de Welpen hadden we hier
ook wel zin in. Gewapend consectetur adipiscing elit.
met een paar zakken snoepSuspendisse volutpat dapibus risus
dapibus facilisis. Fusce sem elit,
kwam de leiding die ochtend
naar het clubhuis toe.

pellentesque a lacus eget, sodales

Nieuwsgierig waren de

semper nisl. Nunc in iaculis urna, sed

efficitur orci. Etiam mi leo, varius at
Welpen wel. Mochten ze dat
allemaal opeten? Ja, zeker, faucibus vitae, tempor in neque.
maar nu nog niet... Dat is Nullam vitae ornare mauris. Etiam
vervelend!

mauris neque, pulvinar et metus

Verdeeld over de tafels

porta, pulvinar aliquet felis.

mochten de Welpen hun

Pellentesque habitant morbi tristique

senectus et netus et malesuada
eigen gezicht met snoep gaan
namaken. En dat lukte nog fames ac turpis egestas.
heel goed ook! En met

Pellentesque turpis enim,

uitzondering van de leiding
(FOEI!) werd er nog niks van
gesnoept. Nadat alle
snoepselfies waren gemaakt,
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mochten ze het natuurlijk
opeten. Lekkeeeeerrrrr!
Herken jij ze? «
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REÜNIE
Op zondag 12 april 2015 organiseren wij een reünie, waarop
huidige en voormalige Tjardaleden elkaar kunnen
ontmoeten. De dag zal rond 11:00 uur beginnen en rond
20:30 uur weer ten einde zijn. Binnenkort worden de
uitnodigingen verstuurd met alle details over het
programma
van
deze dag. Sta je niet in ons mailbestand?
Lorem ipsum
dolor sit
amet,
Stuuradipiscing
ons dan alvast
consectetur
elit. een mailtje via het adres
reunie@tjardahillegom.nl
en wij zorgen dat je ook een
Suspendisse
volutpat dapibus risus
krijgt!
« elit,
dapibusuitnodiging
facilisis. Fusce
sem
pellentesque a lacus eget, sodales
semper nisl. Nunc in iaculis urna, sed

FOTO'S GEZOCHT!

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

Nullam Wij
vitae
ornareinmauris.
Etiam jaren heel wat oude foto's
hebben
de afgelopen
mauris neque,
pulvinar
et op
metus
verzameld.
Zowel
papier als op dia als digitaal. Helaas
porta, pulvinar
aliquet
felis.alle foto's wanneer deze zijn gemaakt. Of
weten we
niet van
Pellentesque
habitant
morbi
tristique
hebben
we digitale
foto's
in een lage resolutie, waardoor ze
senectus
et netus
malesuada
maar
heel et
klein
afgedrukt kunnen worden.
fames ac
turpis
egestas.
We
zijn dus
heel blij met nieuwe oude foto's! Mocht je echt
Pellentesque
van plan
turpis
zijnenim,
om je oude fotoboek weg te gooien, dan nemen
wij die graag in ontvangst. Maar anders kun je de foto's
natuurlijk ook inscannen (minimaal 300dpi) en naar ons
mailen via jubileum@tjardahillegom.nl. Alvast heel erg
bedankt!
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Ook hebben we dit jaar een fotowedstijd in 7 delen (één voor
elk decennium). Deze zijn te vinden op onze Facebookpagina (facebook.com/tjardahillegom). «
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GEZAMENLIJKE FEEST-OPKOMST
Zaterdag 21 februari hadden we met alle speltakken van Tjarda
Hillegom een gezamenlijke opkomst. Na de opening begonnen we met
verschillende spellen.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Suspendisse volutpat dapibus risus
dapibus facilisis. Fusce sem elit,
pellentesque a lacus eget, sodales
De groepjes deden in totaal vier
semper nisl. Nunc in iaculis activiteiten:
urna, sed Zo speelden de leden
efficitur orci. Etiam mi leo, varius
at Kwartet en Levend Stratego. De
Levend
faucibus vitae, tempor in neque.
spellen werden afgewisseld met koken
Nullam vitae ornare mauris.en
Etiam
cocktails maken!
mauris neque, pulvinar et metus
Het koken bestond uit het bereiden van
porta, pulvinar aliquet felis. hapjes voor bij de film, zoals
Pellentesque habitant morbikruidenboter,
tristique
eiersalade en spiesjes. De
senectus et netus et malesuada
(alcoholvrije) cocktails waren gebaseerd
fames ac turpis egestas.

op het concept van Happy Drinks. De

Pellentesque turpis enim,

kinderen konden met siropen, sapjes,
frisdrank en fruit hun eigen cocktails
shaken.
Na de activiteiten gingen we lekker met
z'n allen eten en vervolgens Turbo kijken.
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Een film over een slak die wil racen. «
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Op 17 januari 2015 werden maar liefst vier
nieuwe verkennersleiding geïnstalleerd!

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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HISTORIE: HET ALLEREERSTE BEGIN
In 1999 (bij de opening van het huidige troephuis)
heeft de groep een oud logboek van G. Duijs
ontvangen. Hierin zijn de gebeurtenissen tijdens
het allereerste Tjardajaar opgetekend!
Lorem ipsum dolorInsit
ditamet,
jubileumjaar zullen wij steeds een stukje uit
consectetur adipiscing
elit. logboek laten zien. Uiteraard beginnen
dit oude
Suspendisse volutpat
dapibus
risus van de oprichtingsmiddag.
we met
het verslag
dapibus facilisis. Fusce sem elit,
pellentesque a lacus
sodales
Opeget,
zaterdagmiddag
22 september 1945 kwam
semper nisl. Nunc een
in iaculis
sed bijeen in een bijgebouwtje van
groepurna,
mensen
efficitur orci. Etiamde
mioude
leo, varius
at
gereformeerde
kerk (waar nu de
faucibus vitae, tempor
in neque.
Hoeksteen
staat). Een Haarlemse Hopman sprak
Nullam vitae ornare
Etiam
demauris.
aanwezige
jongens en ouders toe over het
mauris neque, pulvinar
et metus Blijkbaar viel de toespraak in de
padvinderswerk.
porta, pulvinar aliquet
felis.
smaak,
want van de aanwezige jongens meldde
Pellentesque habitant
morbi tristique
het grootste
deel zich direct aan als lid! Ook waren
senectus et netus et
er malesuada
al leden voor de Oudercommissie (de heren P.
fames ac turpis egestas.
Duijs en J. Lodewijk) en leiding (o.a. dhr. Derks en
Pellentesque turpis
G.enim,
Duijs) voor de groep.
En zo werd onze "padvindersvereniging"
opgericht. Blijkbaar was er nog niet direct een
naam voor de groep. Die werd namelijk pas op de
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eerste troepdag bekend gemaakt. Maar daarover
de volgende keer meer! «
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Van 9 t/m 14 maart werd de Jantje Betoncollecte gehouden. Ook deze welpen
trotseerden de kou. Bedankt allemaal!

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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HELP ONS EEN HANDJE!

OUDERCOMMISSIE

Tjarda draait voor 100% op vrijwilligers.

Deze keer beginnen we met de

Bij elke vereniging hebben de leden

Die vrijwilligers zetten zich (voor- of

allergemakkelijkste manier van

inspraak. Bij scoutinggroepen hebben

achter de schermen) in om voor de

bijdragen: Sponsorkliks.

de (minderjarige) leden inspraak via

jeugdleden leuke activiteiten te

Koop je af en toe iets bij bekende

de oudercommissie. Per speltak

organiseren.

webwinkels? Dan kun je ons steunen

hebben de ouders één stem in de

Ook worden vele acties gehouden om

ipsum
dolor
sit amet, groepsraad. Tijdens de
zonder dat het jeLorem
iets extra
kost.
Behalve

geld in te zamelen, waardoor de

1x extra klikken. consectetur adipiscing elit.

jaarvergadering van 10 maart is

Suspendisse volutpat dapibus besloten
risus
dat er eventueel meer

contributie laag kan blijven. Denk
bijvoorbeeld aan de stroopwafelactie,

dapibus facilisis. Fusce sem elit,
Het werkt als volgt:
ouders per speltak zitting mogen

Schoon Schip, de Scoutingloterij of de

pellentesque
a lacusofeget, sodales
Stel je wilt iets bestellen
bij Bol.com
nemen in de groepsraad, al houden zij

kerstkaartenactie. Bij deze acties zijn

semper
nisl.veel
Nunc
in iaculis urna,
sed maar één stem.
Thuisbezorgd.nl (er
zijn nog
meer
samen

vaak ook weer extra "handjes" nodig!

orci.naar:
Etiam mi leo, varius at
webwinkels). Danefficitur
ga je eerst
faucibus vitae, tempor in neque.
http://www.sponsorkliks.com/
De oudercommissie is nu als volgt

In deze rubriek is ruimte voor diverse

Nullam vitae
ornare
Etiam
partners.php?club=3971
(je kunt
ook mauris.
op
samengesteld:

oproepjes.

mauris
pulvinar et metus
het sponsorklikslogo
op neque,
deze bladzijde
- René van Klaveren (welpen)
porta, pulvinar
aliquet
klikken). Op die website
klik je op
het felis.

- Martin Manders (welpen)

Pellentesque
habitant morbi tristique
logo van de webwinkel
die je wilt
- Masja Hoogeveen (junioren)
senectus
et netus
et malesuada
bezoeken. Daarna
gaat alles
precies
- Ivonne Ostendorf (zeeverkenners)
fames ac turpis egestas.
zoals je gewend bent.

- Marjon Kuijkhoven (wilde vaart).

Alleen krijgt Tjarda
Pellentesque
via Sponsorkliks
turpiseen
enim,
kleine provisie over de aankopen! Zo

Uiteraard vertegenwoordigen zij

ontvangen we bij Bart Smit 2,8% over het

samen de ouders/verzorgers van álle

aankoopbedrag. Bij Dinnersite.nl krijgen

leden. Via het emailadres

we 1,33 euro per reservering. En vele

oudercommissie@tjardahillegom.nl

kleine beetjes maken samen één grote

kun je ze bereiken voor vragen of

berg! Zet deze link dus allemaal in je

opmerkingen! «

favorieten! «
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