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VOORWOORD

WIST JE DAT?

Voor je ligt de tweede editie van deze

Op 30 april de zoon van Sander

Nieuwsbrief! We staan aan de vooravond

Weijers (stichtingsbestuur) en zijn

van de jaarlijkse zomerkampen. Een

vrouw Marloes is geboren? Zijn naam

mooi moment om even terug te kijken

is Koen!

wat er de afgelopen maanden is
gebeurd.

Lorem ipsum dolor sit amet,

Ralph Ebbing (tot voor kort schipper)

consectetur adipiscing elit.

en zijn vrouw Nikita op 1 juni de

Bij het aanbreken van het voorjaar

Suspendisse volutpat dapibus risus
trotse ouders zijn geworden van hun

begint bij Tjarda altijd een nieuw

dapibus facilisis. Fusce sem elit,zoon Miko?

seizoen: de boten gaan weer het water in

pellentesque a lacus eget, sodales

en ook de welpen kunnen weer vaker en

semper nisl. Nunc in iaculis urna,
sed op 3 juli een rondvaart heeft
Tjarda

langer naar buiten. Er is sindsdien weer

efficitur orci. Etiam mi leo, varius
at
verzorgd
voor het personeel van de

veel gezeild, geroeid, buitengespeeld,

faucibus vitae, tempor in neque.
gemeente Hillegom?

gebarbecued en lol gemaakt!

Nullam vitae ornare mauris. Etiam
mauris neque, pulvinar et metus
Rick Krijger (bestuur) en Kim Jansen

Ook zitten we middenin het jubileumjaar

porta, pulvinar aliquet felis.

(Tjarda is al 70 jaar leuk) en hebben we

Pellentesque habitant morbi tristique
Vaarbewijs I hebben gehaald?

in dat kader weer leuke activiteiten

senectus et netus et malesuada

gehad. Hiervan vind je uiteraard een

fames ac turpis egestas.

Je bij Tjarda tegenwoordig kunt

verslag en foto's in deze nieuwsbrief.

Pellentesque turpis enim,

pinnen? En dat dit tijdens de bbq na

(verkennersleiding) hun Klein

afloop van de sel-fie-tstocht
Aan het begin van het najaar verschijnt

uitgebreid en succesvol is getest?
nieuwsbrief

er weer een versie nieuwsbrief met
foto's van de zomerkampen. Maar nu

Je wist-je-datjes voor de volgende

eerst: met zijn allen de zomer in! Veel

editie kunt mailen naar

plezier, maak er iets leuks van! «

foto: zeiltocht tijdens de reünie op
12 april, genomen vanaf de sleper.

nieuwsbrief@tjardahillegom.nl? «
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LAMMETJES & PANNENKOEKEN!
Op zaterdag 18 april zijn de welpen op bezoek geweest bij een boerderij. Via het
struinpad achter het clubhuis hebben ze een lekker stuk gelopen om vervolgens
verwelkomd te worden. De boer had wel 19 (!) pasgeboren lammetjes, dat was
natuurlijk heel leuk om te zien!
Behalve leuke spelletjes (ze konden zich daar erg goed verstoppen), hebben de
LoremOok
ipsum
dolor
welpen van de boer een hoop geleerd over lammetjes en schapen.
over
de sit amet,
consectetur
adipiscing
elit.
zwangerschappen van andere dieren. Zo wist hij te vertellen dat
een olifant
een
draagtijd heeft van wel 18 maanden.

Suspendisse volutpat dapibus risus

dapibus
facilisis.
Ze hebben de dag afgesloten met een heerlijke pannenkoek en
zijn toen
weer Fusce
terug sem elit,
gelopen.

pellentesque a lacus eget, sodales
semper
nisl. Nunc
in iaculis
Boer Arnold,
bedankt!
« 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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BLOEMENCORSO

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,
Op 25 april was het weer zover: de

vanaf makelaar Mens in Lisse tot het

met z’n allen terug gelopen naar het

Bloemencorso!

Fordmuseum. De welpen liepen vanaf de

clubhuis. Er is ongeveer €1500 per groep

Ook dit jaar liep Tjarda weer voorop met

Jozefkerk tot het kruispunt bij van Roon.

(Hillegom/Sassenheim) opgehaald dit

heerlijke stroopwafels. Het was lekker

Aan het einde van de dag waren we bijna

jaar!

weer en iedereen deed enthousiast

uitverkocht! De corso werd nog

mee. De verkenners van Hillegom liepen

gezamenlijk gekeken en daarna zijn we

Goed gedaan iedereen!«

nieuwsbrief
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KAAGCUP ZEILWEDSTRIJDEN
Elk jaar met Hemelvaart doen de Wilde

Op vrijdag zijn er twee wedstrijden

Na een nacht ‘goed’ slapen, was zaterdag

Vaart en de zeeverkenners mee aan

gezeild. Er stond een goede wind, altijd

de finale. Er is goed gezeild door

Kaagcup, dit is een zeilwedstrijd van

fijn met een wedstrijd! Met de

iedereen. Met de praam en de Compaen

scouting op de Kagerplassen. Dit jaar

wedstrijden van vrijdag classificeer je je

zijn we na het eten vertrokken naar

was het op 15 en 16 mei. Met de

voor een veld in de finale op zaterdag.

Boterhuiseiland, waar de prijsuitreiking

verkenners sliepen we op het clubhuis in

ipsum dolor sit amet,plaatsvond. Een vlet van Tjarda heeft de
’s Avonds hebbenLorem
we gezamenlijk

Sassenheim. Samen met hun groep

consectetur
adipiscing elit. derde plek van de vrije klasse in de
gegeten en daarna
nog Hollandse

draaiden we een gezamenlijk

dapibus
risusgesleept! «
Leeuwen met deSuspendisse
Norvicus op volutpat
de ijsbaan
wacht

weekendkamp. De Wilde Vaart sliep op

gedaan.

Boterhuiseiland.

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
2015-02

5

ROEIMARATHON
Op 23 mei 2015 heeft de roeimarathon
plaats gevonden. De roeimarathon werd
georganiseerd in het kader van 'Tjarda
70 jaar'. Het was een gezellige en
feestelijke roeitocht van Hillegom naar
Haarlem en weer terug. Er werd geroeid

Lorem ipsum dolor sit amet,

in blokken van 20 minuten. Hierdoor

consectetur adipiscing elit.

konden we elkaar goed afwisselen. Er

Suspendisse volutpat dapibus risus

werd geroeid met een lelievlet. De

dapibus facilisis. Fusce sem elit,

praam heeft daarnaast meegevaren met

pellentesque a lacus eget, sodales

alle deelnemers. Op de praam werd

semper nisl. Nunc in iaculis urna, sed

iedereen voorzien van gezelligheid,

efficitur orci. Etiam mi leo, varius at

muziek en een heerlijke barbecue.

faucibus vitae, tempor in neque.

Tijdens de roeitocht zijn we via de

Nullam vitae ornare mauris. Etiam

Ringvaart naar Haarlem geroeid. In

mauris neque, pulvinar et metus

Haarlem kwamen we terecht op het

porta, pulvinar aliquet felis.

Spaarne. Haarlem zag er erg leuk uit zo

Pellentesque habitant morbi tristique

vanaf het water en we werden veel

senectus et netus et malesuada

aangemoedigd vanaf de kant! Op de

fames ac turpis egestas.

Mooie Nel hebben we weer een omkeer

Pellentesque turpis enim,

gemaakt richting het Spaarne. Via de
Leidse Vaart en de boerenslootjes tussen
de bollenvelden zijn weer terug geroeid
richting Hillegom.

nieuwsbrief
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In totaal hebben we 42,37 km geroeid!
Wat een topprestatie!
Volgend jaar weer? «

6

Van zo'n jubileumweekend (13-14 juni)
krijg je trek! Dus moet je goed eten!

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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HISTORIE: DE NAAM TJARDA

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!
Op 6 oktober 1945 werd de eerste opkomst
gehouden in het toekomstige troephuis in de
Lorem ipsum dolorbollenschuur
sit amet,
van de Gebroeders Van Zanten aan
consectetur adipiscing
elit.
Pastoorslaan
12 (inmiddels al jaren gesloopt).
Suspendisse volutpat dapibus risus
dapibus facilisis. Fusce
sem
Nadat
de elit,
bijeenkomst was geopend, maakte de
pellentesque a lacus
eget, sodales
groepsleiding
de naam van de groep bekend:
semper nisl. Nunc in iaculis urna, sed

"Tjarda"

efficitur orci. EtiamHierbij
mi leo,werd
varius
at
vermeld
dat de naamgever (jonkheer
faucibus vitae, tempor
in Tjarda
neque.van Starkenborgh Stachouwer) in de
A.W.L.
Nullam vitae ornare
mauris.
oorlog
eenEtiam
zeer goed voorbeeld had gegeven. Het
mauris neque, pulvinar
metus
is nietetverwonderlijk
dat naar een vooraanstaand
porta, pulvinar aliquet
felis.
figuur
uit de Tweede Wereldoorlog werd gezocht;
Pellentesque habitant
dezemorbi
oorlogtristique
was immers pas een half jaar
senectus et netus et
malesuada
daarvoor
ten einde gekomen!
fames ac turpis egestas.
Pellentesque turpis
enim,
Als
afsluiting van de middag werd een stuk
voorgelezen uit het boek "Verkennen voor
jongens", dat door Lord Baden Powell (de
oprichter van scouting wereldwijd) is geschreven.
Ook die titel was voor die tijd niet gek: in de

nieuwsbrief
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beginperiode zateen er nog geen meisjes bij
scouting. Tegenwoordig is dat gelukkig helemaal
anders! «

8

'INGEWIKKELD'
Omdat een ongeluk in een klein hoekje
zit, hebben de welpen een aantal
basisprincipes van de EHBO geleerd.
Niet alleen waar de afkorting voor staat,

Lorem ipsum dolor sit amet,

maar ook wat je moet doen bij de

consectetur adipiscing elit.

verschillende gradaties in brandwonden.

Suspendisse volutpat dapibus risus
dapibus facilisis. Fusce sem elit,

Hun algemene kennis over EHBO is

pellentesque a lacus eget, sodales

getest met een renquiz. De meesten

semper nisl. Nunc in iaculis urna, sed

wisten toch al heel veel!

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

Toen kwam het 'ingewikkelde' gedeelte

Nullam vitae ornare mauris. Etiam

pas. Ze hebben namelijk geleerd hoe ze

mauris neque, pulvinar et metus

een wondverband en een wonddruk-

porta, pulvinar aliquet felis.

verband moeten aanleggen.

Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada

De leiding moest een paar welpen uit het

fames ac turpis egestas.

verband bevrijden, maar over het

Pellentesque turpis enim,

algemeen is het heel goed gegaan. «
nieuwsbrief
2015-02
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AFSCHEID RALPH ALS SCHIPPER
Lieve allemaal,

(afscheidsbrief dd. 2 mei 2015 van Ralph aan de groep)

het zo leuk is om leiding te zijn, is nooit

al meer dan de helft van mijn leven) ga ik

veranderd: jullie, de verkenners en

elke zaterdag naar de scouting en nu

Het was zaterdag 8 maart 2008 18:13

junioren. Ik vind het geweldig om te zien

heb ik deze ineens ‘vrij’.

uur, het einde van de playbackshow van

hoe jullie boven jezelf uitstijgen door

dat jaar, dat ik stopte als lid van de Wilde

samen uitdagingen aan te gaan en

Vaert en begon als lid van de

Lorem ipsum
dolor sit amet,plan om helemaal bij de Tjarda te
verantwoordelijkheden
te nemen.

verkennersleiding. Al snel kon ik mezelf

adipiscing
Daarnaast is het consectetur
fijn te zien dat
jullie af elit. verdwijnen. De komende maanden komt

erg nuttig maken door het afronden van

Suspendisse
volutpat
dapibus
en toe zelfs iets onthouden
van
mijn veel
de risus
baby (lees: Scout-over-een-paar-jaar)

het winterseizoen in (een soort van)

facilisis.
Fusce sem op
elit,de eerste plaats en we gaan zien wat
te lange uitleg (ja,dapibus
sorry hoor.
Ik wil

goede banen te leiden. En terwijl mijn

a lacus eget, sodales
gewoon duidelijkpellentesque
zijn!).
daarna een mooie plek voor mij is bij de

studie toen in volle gang was en mijn

semper
nisl.
Nunc
in iaculis Tjarda.
urna, sed
Sinds de zomer
van
2012
breidde
Ik wens jullie nog heel veel

Ik weet zeker dat jullie me nog
vaak zullen zien, want ik ben niet van

vriendin Nikita (inmiddels mijn vrouw en

Etiam mi
attoe de komende jaren.
de uitdaging zichefficitur
voor mijorci.
uit omdat
ik leo, varius
plezier

bijna-moeder-van-mijn-kind) de nodige

faucibusals
vitae,
tempor in neque.
Martijn mocht opvolgen
Schipper
Respecteer elkaar en probeer daarbij

aandacht opeiste, kon ik het niet laten

Nullam
Etiamhet clubhuis en alle spullen een
(teamleider). Waar
ik mevitae
eerstornare
voor- mauris.a.u.b.

om zoveel mogelijk van mijn vrije tijd in

mauris te
neque,
pulvinar
namelijk zorgen hoefde
maken
over et metus
beetje heel te laten ;-)

deze nieuwe uitdaging te steken: Leiding

porta,
pulvinar
het materiaal, kreeg
ik nu
ook dealiquet
taak felis.

zijn. Iets waarvan ik als verkenner altijd

Pellentesque
habitant
morbizeggen:
tristique
om het leidingteam
aan te sturen.
Ik heb
Bedankt! Vanuit de grond van

dacht dat ik het nooit zou worden omdat

et netus et malesuada
dit altijd ook eensenectus
leuke aanvulling
mijn hart, bedankt voor het feit dat ik zo

ik daar (volgens mijzelf, 13 jaar oud) niet

ac turpis
egestas.
gevonden op de fames
taken die
ik al deed
als

lang leiding heb mogen zijn bij zo’n toffe

de juiste persoonlijkheid voor had.

leiding, maar hetPellentesque
omgaan metturpis
de
enim,

groep als Tjarda Hillegom. Bedankt voor

kinderen is en blijft voor mij het leukste

wat ik van jullie heb

aspect van leiding zijn.

mogen leren, dat zijn

Ik heb in de eerste jaren als
leiding enorm veel leuke dingen
meegemaakt, waaronder het leiding zijn

Nu, 7 jaar en 25 dagen later, of

Dan wil ik nog maar 1 ding

dingen waar ik de

nieuwsbrief
2015-02

van iedereen die nu de rest van het

anders gezegd: 2581 dagen of 61.944

rest van m’n leven

leidingteam vormt. Zomerkampen,

uur of 3.716.640 minuten of 222.998.400

iets aan heb.

weekenden en zelfs het winterseizoen

seconden later, ga ik ermee stoppen. Dat

vond ik leuk om te doen. De reden dat

wordt raar! Al sinds december 1999 (dus

Groetjes, Ralph «
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Op zondag 5 juli werd de "SEL-FIE-TSTOCHT" georganiseerd.
De routes van 7-70km zijn terug te vinden op
www.tjardahillegom.nl/fietstocht. En de selfies staan hier!

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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HELP ONS EEN HANDJE!

STICHTING

Tjarda draait voor 100% op vrijwilligers.

bezig is met de voorbereidingen voor de

Tjarda Hillegom en Sassenheim maken

Die vrijwilligers zetten zich (voor- of

opkomsten en de kampen, schiet het

gebruik van de boten en gebouwen

achter de schermen) in om voor de

"grondige" schoonmaken er vaak bij in.

die eigendom zijn van "Stichting tot

jeugdleden leuke activiteiten te

Daarom roepen we 2x per jaar

behartiging der belangen van de

organiseren.

(voorjaar/najaar) de hulp in van ouders.

Tjardagroepen". Deze stichting heeft

Ook worden vele acties gehouden om

Lorem
dolor
Met zijn allen maken
weipsum
dan juist
diesit amet, een eigen bestuur, aangevuld met een

geld in te zamelen, waardoor de

consectetur
dingen schoon die
doorgaansadipiscing
vergeten elit.

contributie laag kan blijven. Denk

Suspendisse
volutpat dapibus van
risus
worden: bijvoorbeeld
alle stoffige
Hillegom en Sassenheim.

bijvoorbeeld aan de stroopwafelactie,

facilisis.
Fusce sem elit,
bovenrandjes of dapibus
die vergeten
pannen

Schoon Schip, de Scoutingloterij of de

achterin de kast. pellentesque a lacus eget, sodales
De stichting is per direct op zoek naar

kerstkaartenactie. Bij deze acties zijn
vaak ook weer extra "handjes" nodig!

afvaardiging van de groepsbesturen

semper nisl. Nunc in iaculis urna,
sed
enthousiaste
bestuursleden. De
orci. Etiamismi
at
De eerstvolgendeefficitur
schoonmaakdag
opleo, varius
taakverdeling
is in overleg te bepalen.
faucibus
vitae,
tempor
zaterdag 5 september.
Het
principe
is in neque.
Er wordt in ieder geval 3x per jaar

In deze rubriek is ruimte voor diverse

Nullam vitae kom
ornare
mauris. Etiam
eenvoudig en laagdrempelig:
langs,
vergaderd; waarnaast elke

oproepjes.

pulvinar et metus
breng eventueel mauris
uw kindneque,
naar de
bestuurstaak nog ca. 1 avond per
porta,
aliquet
felis.
opkomst, pak een
kopjepulvinar
koffie, ga
aan de

maand aan overige werkzaamheden

Ditmaal aandacht voor de

habitant
slag en neem na Pellentesque
afloop eventueel
uw morbi tristique
vraagt.

"Schoonmaakdag" die 2x per jaar wordt

senectus
kind weer mee naar
huis. et netus et malesuada

gehouden.

fames ac turpis egestas.

Heb je interesse? Klik dan op de tekst

In principe is het de taak van de

We hopen dat je Pellentesque
ons even wilt turpis
helpenenim,
op

hieronder voor meer informatie over

speltakken (leiding en kinderen) om er

5 september! Dankjewel alvast!

de taken en aanmelding. «

zelf voor te zorgen dat de ruimtes na de
opkomsten opgeruimd worden en

Meer informatie via René van Klaveren

schoon worden achter gelaten.

rene@tjardahillegom.nl «

Omdat de leiding daarnaast ook druk

nieuwsbrief
meer weten over de vacatures

2015-02

van de stichting?
klik hier!
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