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VOORWOORD

Het is even stil geweest rond de
nieuwsbrief. Maar dan heb je nu ook een
dubbeldikke nieuwe editie voor je!

Het is lente! En dit nummer bruist dan
ook van energie! Er is veel geklust, de
boten liggen weer in het water en
iedereen heeft weer zin in het nieuwe
seizoen! Genieten jullie mee?

WIST JE DAT?

De leiding van de Junioren en
Verkenners al een supervet
kampthema heeft bedacht?

Het bestuur zichzelf en elkaar beter
heeft leren kennen tijdens een team-
building-dag?

Er niet alleen landelijke verkiezingen
zijn geweest, maar dat ook de welpen
verkiezingen hebben gehouden?

Tijdens het bloemencorso alle 4000
pakjes stroopwafels zijn verkocht?

Het clubhuis en terrein er dankzij de
inzet van velen weer piekfijn uitzien?
En er bovendien een steiger is
gekomen?

De Loodschen-speltak weer is
opgericht? (voor mensen van 18-35
jaar, aanmelden kan nog steeds!)

Je wist-je-datjes voor de volgende
editie kunt mailen naar
nieuwsbrief@tjardahillegom.nl? «
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GERBEN, DE NIEUWE VOORZITTER!

Sinds november 2016 ben ik voorzitter
van scouting Tjarda Hillegom. Een mooie
club van leden en vrijwilligers die
eigenlijk maar een ding voorop hebben
staan: de kinderen een leuke tijd geven
waarin samenwerken, vriendschap en
leiderschap voorop staan. Wat mij nog
het meeste is opgevallen aan Tjarda de
afgelopen tijd als voorzitter: wat een
machtig mooie club mensen zijn wij bij
elkaar! De leiding, de leidingteams, alle
vrijwilligers, de oudercommissie, team
stoffer & blik, clubhuisverhuur en zo kan
ik nog wel even doorgaan. Zonder al
deze bijdragen zouden er op zaterdag
heel veel leden weer teleurgesteld naar
huis gaan.

Als bestuur mogen wij daarin
ondersteunen en er voor zorgen dat er
lijn zit in alles wat wij doen als
vereniging. Els, Markjos, Martijn, Ralph,
René en ik zijn sinds januari een
compleet en nieuw bestuursteam.
Wennen aan elkaar was dan ook een
groot deel van het proces, naast

natuurlijk alle lopende zaken oppakken.
Begin april hebben wij een teamsessie
gedaan om elkaar beter te leren kennen,
hiervoor hebben wij Insights Discovery
(een persoonlijkheidsprofiel) als middel
kunnen gebruiken. Naast dat dit ons
team sterker maakt, vinden wij ook dat
opleiding en jezelf ontwikkelen
belangrijk is binnen scouting. Het is ook
een van de speerpunten van ons als
bestuur.

Voor mijzelf is het vooral belangrijk om

elke keer weer meer te weten te komen
over de wereld die scouting heet. Want
zoals sommigen wellicht weten, heb ik
geen scoutingachtergrond en ben ik in
aanraking gekomen met Tjarda omdat
mijn zoontje, Hugo (9), welp is. Wel heb
ik bestuurlijke ervaring dus helemaal een
rommeltje zal het niet worden (en in het
bestuur hebben we bijna een halve eeuw
scoutingervaring om op terug te vallen).
Ik kijk er in ieder geval erg naar uit om
samen er voor te zorgen dat het moois
dat wij delen, alleen maar nog mooier
wordt.

Mocht je daar ideeën over hebben, dan
nodig ik iedereen van harte uit om ons
een keer aan te spreken op het clubhuis
of een mail te sturen naar
bestuur@tjardahillegom.nl
Voor nu wens ik iedereen veel plezier en
een behouden vaart (als je dat zo mag
zeggen). «

Gerben Willemse
Voorzitter Scouting Tjarda Hillegom
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WEER 3500 KERSTKAARTEN BEZORGD!

Elk jaar in december is het weer vaste
prik: De mensen in Hillegom en
Beinsdorp weten ondertussen wel dat
wij met onze jeugdleden in deze twee
dorpen de kaarten tegen een
aantrekkelijk prijsje bezorgen!

Ook dit jaar was het weer een groot
succes! De kaarten werden op vaste
inleveradressen gebracht en door ons
daar opgehaald. Desgewenst hebben wij
zelfs kaarten bij mensen thuis
opgehaald!

En toen was het alweer de donderdag
van het sorteren. Dankzij veel hulp van
jeugdleden (van alle speltakken!),
meerdere ouders (super!), leiding en
bestuursleden zijn de kaarten weer in
onze menselijke sorteermachine
verwerkt.

Het was gezellig, er werd hard gewerkt,
adressen gelezen, geteld, huisnummers
opgezocht, mensen teruggebeld omdat
hele namen en adressen vergeten
waren, wafels gegeten, kaarten geteld,
adressen gelezen, elastiekjes geschoten,
gezongen, adressen gelezen, gedronken,
bitterballen gesmuld, adressen gelezen,
geld geteld, gelachen. Kortom het was
weer bijzonder geslaagd, en…… we
waren vrijdag om kwart over tien klaar!!!

En zaterdag stonden de jeugdleden in de
startblokken om alle ruim 3500 kaarten
te bezorgen. Ook dat ging super snel.
Het was droog weer, wel fris. «

tekst: Marjon Kuijkhoven

foto's: Marjon Kuijkhoven
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NIEUWJAARSBORREL

MET EEN LINTJE

Ook dit jaar was het weer zover: de
nieuwjaarsborrel van Tjarda. Op
vrijdagavond 6 januari werd het nieuwe
jaar ingeluid, samen met ouders,
jeugdleden, vrijwilligers, oudleden,
gemeente Hillegom, enzovoorts.

Ook nemen we tijdens de borrel altijd
afscheid van mensen die zijn gestopt. Dit
jaar waren dat Agnes (JZV-leiding), Julia
(JZV-leiding), Chris (JZV-leiding), Rick
(groepsbegeleider), Hester (secretaris) en
Alex (voorzitter). Ze werden bedankt
door de nieuwe voorzitter: Gerben
Willemse. Voor Alex hadden we nog een
verrassing. Hij heeft jaren veel betekend
voor onze groep: hij is leiding geweest bij
de Welpen, Verkenners en Wilde Vaert;
heeft verschillende gave spellen
georganiseerd die nog steeds gespeeld
worden (wie kent Transportonia nou
niet), zelfs door andere groepen uit de
regio; is betrokken geweest bij de
organisatie van vele evenementen en
acties; en heeft natuurlijk onze website

gebouwd en de nieuwsbrief opgezet. Na
zo’n staat van dienst kan je iemand
natuurlijk niet laten vertrekken met
alleen een reep chocolade. Daarom is er
in het geheim voor hem een bronzen
waarderingsteken bij Scouting
Nederland aangevraagd. Deze werd

uitgereikt door wethouder Fred van
Trigt, in aanwezigheid van Alex’ familie.
Bedankt Alex, voor alle mooie jaren (tot
nu toe)! «

tekst: Sanne Jansen

foto: overgenomen uit Witte Weekblad 11-1-2017
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Elk jaar luiden we het jaar in met een groot
spel, waaraan Tjarda Sassenheim,
Warmond én Hillegom deelnemen met elke
speltak.

Dit jaar werd het door de organisatie iets
anders aangepakt dan voorgaande jaren.
We begonnen met een groot ganzenbord-
spel in een park in Sassenheim. Door kleine
spelletjes te winnen van andere groepjes
mochten de kinderen de dobbelsteen
gooien en konden ze weer stappen zetten
op het bord. Ondanks het natte en koude
weer werd er actief meegespeeld.
Gelukkig konden we ’s middags opwarmen
in zwembad de Wasbeek. Na een paar uur
zwemmen stonden er dankzij Domino’s
Sassenheim ruim honderd pizza’s voor ons
klaar in Jongerencentrum Fascinus. Daarna
was het voor de kinderen alweer tijd om
naar huis te gaan. De leiding mocht nog
even blijven om op te ruimen, dat moet
immers ook gebeuren, en na te praten over
een geslaagde dag. «

tekst: Sanne Jansen

foto's: diverse leidingleden

BIBBEREND, MAAR SPETTEREND HET NIEUWE JAAR IN
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REGIONALE SCOUTINGWEDSTRIJDEN

Op 7, 8 en 9 april was het weer tijd voor
de RSW, Regionale Scoutingwedstrijden,
op het Naaldenveld. Bij de RSW strijden
er verschillende groepen uit de regio
onderling om een plek op de LSW,
Landelijke Scoutingwedstrijden. In dit
weekend kunnen er met verschillende
activiteiten punten verdiend worden. Zo
lopen de deelnemers een hike, doen ze
mee aan een postenspel en krijgen ze
punten voor het opbouwen van het
kampterrein. Vanuit Tjarda hebben er
ook dit jaar weer twee groepjes
meegedaan.

Op vrijdag werd de RSW, na het
opbouwen van de kampterreinen,
feestelijk geopend met een programma
in de kampvuurkuil. Zaterdag werd er
een hike gelopen, hierbij kregen de

kinderen routes met verschillende route-
technieken. Gedurnde de hike kwamen
ze posten tegen waar ze een spel
konden spelen voor punten. Bij het
postenspel waren er over het
Naaldenveld verschillende posten
neergezet met diverse thema's. Bij deze
posten konden korte spelletjes gespeeld
worden.
Rond etenstijd moesten de kinderen hun
zelfbedachte maaltijd bereiden. Na
lekker gegeten te hebben was het tijd
om met alle deelnemers en
medewerkers te verzamelen op de
Zandvlakte. Op de Zandvlakte werd
Hollandse Leeuwen en Extreme Trefbal
gespeeld. Het gaat er altijd ruig aan toe
bij Hollandse Leeuwen, maar het blijft
een favoriet bij de kinderen (en
medewerkers). Nadat alle schoenen

weer van flink wat zand waren ontdaan
ging iedereen naar de kampvuurkuil
voor wederom een mooi
kampvuurprogramma. Na een leuke
avond was het moment al weer
aangebroken om lekker naar bed te
gaan.
Zondagochtend zijn de kinderen
begonnen met een groot spel. Hierbij
waren de laatste punten te verdienen
van het weekend. Na het spel was het
tijd voor hamburgers en het afbreken
van de tenten. Na het afbreken werd de
RSW weer afgesloten in de
kampvuurkuil, bij de afsluiting werd er
geëindigd met de prijsuitreiking.
De grote winnaar van de RSW was dit
jaar de Franciscusgroep uit Leiden!
Helaas is Tjarda niet zo hoog geëindigd,
maar dat neemt niet weg dat de
kinderen ervan hebben genoten!
Vermoeid en met een leuk weekend
achter de rug is iedereen naar huis
gegaan. Op naar volgend jaar! «

tekst: Kim Jansen

foto's: Kim Jansen
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De Wilde Vaart zoekt het hogerop
tijdens het Explore'16-weekeinde!
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Op zaterdag 25 maart was de landelijke
"Opschoondag". Zo ook in de gemeente Hillegom.
De gemeentewerkers hadden er die dag in één
klap een heel stel enthousiaste collega’s bij. De
welpen stonden gehuld in knalgele werkhesjes op
het bordes van ’t Hof. Ze werden toegesproken
door wethouder De Jong: "Eerst zorgen we voor
een schoon Hillegom en daarna is er tijd voor een
lekkere lunch".
Bewapend met een prikker en vuilniszakken
gingen de welpen in groepjes uiteen. Geestdriftig
werden de kleinste onzuiverheden van het trottoir
geplukt en met een vies gezicht in de vuilniszak
gedeponeerd. Het was een ware sport om zoveel
mogelijk zakken te vullen.
Sterke verhalen kwamen op gang toen er in de
bosjes van het Van Nispenpark 'iemands
biologiehuiswerk' gevonden werd: 'er zat gewoon
poep aan! Én het ging nog over het menselijk
lichaam ook'. De welpen werden zich goed bewust
dat een schone leefomgeving, een schoon dorp
iets is dat je zelf in de hand hebt. Een nuttige
opkomst met als afsluiting een heerlijk broodje
kroket in de kelder van het gemeentehuis. «

tekst: Fabienne Ligtenberg

foto's: Fabienne Ligtenberg

EEN SCHOON DORP, DAAR ZORG JE TOCH ZELF VOOR?!



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,

10

nieuwsbrief
2017-01

BOTEN TE WATER & TERUGVAREN NAAR DE KAAG

Na een winterseizoen, waarin hard is
gewerkt om de boten weer een goede
verfbeurt te geven, is het altijd fijn als
de lente komt en het vaarseizoen weer
begint!

Zaterdag 25 maart werden de boten
weer in het water gelaten. De zwaarden
werden nog geplaatst. Buurman van der
Geest heeft ze met zijn kraan zo over de
nieuwe steigerpalen getild. Ondertussen
werd er nog wat geschilderd, gelakt en
gemarld (lijnen weer in de zeilen rijgen).

Zaterdag 1 april zijn alle vletten, de
schouw en de Compaen in sleep naar
Sassenheim vertrokken. Omdat de
kinderen werden gesleept, was er nog
voldoende tijd over om een paar uurtjes
te zeilen op een bijna lege Kaag. Op naar
een mooi zomerseizoen met veel wind
en zon! «

tekst: Marjon Kuijkhoven en Sanne Jansen

foto's: Marjon Kuijkhoven
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In het minst mooie weekend van maart
hadden de Junioren en Verkenners een
weekendkamp, namelijk het
zwemweekend. Een welkome
onderbreking van alle klusopkomsten!

Op vrijdagavond begon het weekend al
voor het kader en de leiding, met een
avondje lasergamen. Zaterdagochtend
konden we een beetje uitslapen en zelfs

JUNIOREN EN VERKENNERS NIET ÓP, MAAR IN HET WATER

nog even klussen voor we samen met de
Welpen en Wilde Vaert gingen zwemmen
in de Wasbeek. Na een paar uur stapte
iedereen rozig in de auto naar het
clubhuis van Norvicus in Noordwijk. Een
rommelige avond volgde, omdat het
hard regende en we dus niet naar buiten
konden. Om half 10 zat iedereen met
een zakje chips en een beker limonade
naar een film te kijken of te kaarten.

Na een nacht met weinig slaap, werd
iedereen de volgende ochtend bijtijds
opgehaald. Christiaan, Sanne, Sijmen en
Tijs hebben nog een paar uur aan de
boten gewerkt. Hoe eerder de boten
opgeknapt zijn, hoe eerder we weer in
het water liggen! «

tekst: Sanne Jansen

foto's: Marjon Kuijkhoven
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Een pagina uit het welpen-logboek
door Meike Manders



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,

13

nieuwsbrief
2017-01

Op zaterdag 18 februari was er een
hoop drukte bij het clubhuis: nieuwe
leden, kaderleden en leiding werden
geïnstalleerd. Ook dit keer waren er
weer opa’s, oma’s, vaders, moeders,
broers en zussen aanwezig.

De eerste keer openen gebeurt met alle
al geïnstalleerde leden. Vervolgens
werden de ‘nieuwe’ junioren en
verkenners geïnstalleerd, gevolgd door
de nieuwe kwartiermeesters en
bootsman die ons kaderteam komen
versterken en als laatste ons nieuwe
leidinglid. Daarna werd er gesloten en
nog een keer geopend met iedereen.
Thijmen, Joost en Etienne, welkom bij
onze groep! Rogier, Erwin en Sijmen,
gefeliciteerd met jullie benoeming tot
kwartiermeesters en bootsman! «

tekst: Sanne Jansen

foto's: Leendert van der Kolk

INSTALLATIE JUNIOREN & VERKENNERS
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PUBLIEK AAN DE BEURT TIJDENS "MEELEEFTHEATER" WELPEN

Alleen de voorpret van het werken aan
het meeleeftheater was voor de welpen
al een hoogtepunt in het nog prille jaar.
Hard werd er gewerkt aan het
instuderen van de sketches, het decor en
de promotie van het geheel. Het
resultaat mocht er zijn. Dankzij de inzet
van de pr-welpen was er zaterdag 11
maart veel publiek in het welpenlokaal.
Hier werd het publiek vermaakt met
grappige toneelstukjes en uitgedaagd
om mee te doen.

De moeder van Ruben was wel in voor
een potje boksen en stapte moedig de
boxring in, dankzij nuttige informatie van
de coach wist zij zich tijdens de wedstrijd
maar net aan staande te houden. Een
grote wens ging in vervulling toen een
welpenverpleegster in spé de, zorgvuldig
aangebrachte, wonden van het publiek
mocht verzorgen.

Een stoere vader, bleek een stiekeme
pyromaan en kreeg de volle laag
bluswater. Dit tot hilariteit van vooral de
welpen zelf die zich van te voren al
verkneukeld hadden bij het idee! Als
afsluiter klom een ware koning op zijn
troon. Hij had zijn onderdaan volledig
onder controle, dacht hij... tot hij een
heerlijk slagroomtaartje in zijn gezicht
gesmeerd kreeg. «

tekst: Fabienne Ligtenberg

foto's: Ruud Bakker
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NIEUWE AANLEGPLAATS BIJ HET TROEPHUIS

Buurman Herman v.d. Geest werd
zaterdag 25 maart ingezet om met zijn
groot (en klein) materieel te assisteren
bij het plaatsen van de palen.
Niet alleen de kraan was onmisbaar,
maar de twee paar lieslaarzen waren
bijzonder nuttig en werden ook
dankbaar ingezet. Het was al met al nog
een hele klus!

Niet alleen de steiger werd gebouwd,
ook de boten konden weer te water.
En het ligt er nu allemaal keurig bij daar
aan de steiger!

Met speciale dank aan Tante Trees,
buurman Herman van der Geest en
Creative Lighting. En natuurlijk de
Steiger-Crew; Rick, Mark-Jos, George,
Peter, Martijn, Ralph en Christiaan.

We zijn weer klaar voor een heerlijk
vaarseizoen! «

Tekst: Marjon Kuijkhoven

Foto's: Marjon Kuijkhoven
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"Ik ging met mij vader een zeilboot
maken. We pakten een stuk hout voor de
bodem. Dat was een stuk dikke
boomschors dat we uit Frankrijk hadden
meegenomen.
We maakten in het midden een gaatje
met een boor. Daar deden we de mast
in. Ook boorden we en klein gaatje in de
mast. Daar staken we ook een stokje in
zodat aan twee kanten een zeil
vastgemaakt kon worden. Het zeil
hebben we geknipt uit een stuk laken.
Toen deden we het bootje in de
gootsteen, maar hij sloeg direct om.
Daarom maakten we een lange kiel. Het
bootje sloeg nog steeds om. Dat ging
beter toen we aan de zijkant met twee
stokjes een drijver vast maakten. Toen
was hij klaar en gingen we het in de sloot
proberen. Dat ging goed. Toen hebben
we nog een vlag gemaakt met een
doodskop en 'Willem' er op geschreven.
De vlag hangt boven in de mast." «

Tekst: Willem van der Tol

Foto's: Remco van der Tol en Karin Visser

DE ZEILBOOT VAN WOESTE WILLEM
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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 eerste editie is de beurt aan Hester
Kaatee (28 jaar, oud-secretaris) om iets
te vertellen over bovenstaande foto...

"Mijn herinnering aan deze foto is een
leuk zomerkamp van de zeeverkenners.

Zelf sta ik links op de foto als Roodkapje.
In 2013 werd ik meegevraagd om mee te
gaan als leidinglid op zomerkamp van de
zeeverkenners. Het leek me erg leuk om
mee te gaan! Ik wist dat ze naar Jisp
zouden gaan. Hier was ook zelf ook
geweest toen ik zelf zeeverkenner was.
Daarom leek het me erg leuk om er weer
naar toe te gaan. Het thema van dit
kamp was sprookjes. Alle leiding was

verkleed als sprookjesfiguur. Zelf was ik
als Roodkapje. De kinderen maakten er
Rozekapje van omdat er ook een beetje
roze in het jurkje zat. Het precieze
verhaallijn kan ik me niet meer zo goed
herinneren. Lianne (met paraplu) was als
prinses ontvoerd tijdens dit kamp.
Uiteindelijk is dit allemaal goed
gekomen!

Voor de volgende fotoherinnering heb ik
een foto van Kim Jansen uitgezocht. Aan
haar de eer om een stukje te schrijven!
Veel succes!" «

Tekst: Hester Kaatee

Foto: uit de oude doos
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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, waardoor de
contributie laag kan blijven. Denk
bijvoorbeeld aan de
stroopwafelactie, Schoon Schip, de
Scoutingloterij of de
kerstkaartenactie. Bij deze acties
zijn vaak ook weer extra "handjes"
nodig!

Ditmaal aandacht voor het "Stoffer-
& blikteam" dat versterking zoekt.

Met veel plezier maken alle
scoutinggroepen gebruik van het
troephuis. Een geweldige plek om
samen met elkaar allerlei leuke
activiteiten te houden. Tijdens de
corvee worden de vertrekken keurig
netjes achtergelaten.

Omdat het welpenlokaal nu
regelmatig verhuurd wordt is
aandacht voor de puntjes op de i
noodzakelijk. Daarom is het Stoffer en
blikteam opgericht. Een aantal ouders
zet zich eens per week ruim een uurtje
in om het lokaal nog even goed aan te
vegen, een was te draaien en de
toiletten na te doen.

Met de inzet van een aantal ouders
kan er een rooster gemaakt worden
waar ieder maar eens in de acht
weken aan de beurt is om een handje
te helpen. Om dit te kunnen
bewerkstelligen is het Stoffer en
blikteam op zoek naar versterking. Wie
is er bereid dit team te ondersteunen.
Het kost een klein beetje vrije tijd
maar levert veel op voor Tjarda en dus
ook voor uw kind.

Meer informatie of aanmelden kan bij
Marjon van de oudercommissie:
marjon@tjardahillegom.nl «
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REDACTIE GEZOCHT

Heb jij een vlotte pen, vind je het leuk om
foto's te maken of kun je goed met de
computer overweg?

Voor de redactie van de nieuwsbrief zijn wij
nog op zoek naar enkele:
- correspondenten (die schrijven korte

stukjes over activiteiten waar zij bij zijn
geweest)

- fotografen (eh, die maken foto's)
- redacteuren (die zoeken de stukjes uit en

verbeteren waar nodig)
- vormgevers (zij voegen alle stukjes en

foto's in de computer samen tot een
complete nieuwsbrief)

Lijkt het je leuk om te helpen? Stuur een
mailtje naar:
nieuwsbrief@tjardahillegom.nl «

tekening: Fabienne Ligtenberg
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