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De 668 en 670 als 2e en 3e zijn
geëindigd in veld 4 tijdens de
KaagCup zeilwedstrijden?

Tjarda nog leiding zoekt voor diverse
speltakken?

VOORWOORD

Het jaar is weer bijna door midden! Wat
is er bij Tjarda zoal gebeurd in deze zes
maanden? Geen uitputtend verslag,
maar een kort en beeldend overzicht van
de bijzonderheden!
Veel leesplezier en een fijne zomer!

WIST JE DAT?

Lianne een zoontje heeft gekregen
met de naam Siebe?

We 1000 euro hebben gekregen van
het Tante Trees Fonds voor de
aanschaf van reddingsvesten?
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DE VOORZITTER VAN DE FAMILIE

Het nieuwe jaar…
En dan blijkt je voorwoord best een
beetje verouderd want het ging over het
begin van 2019 en zoals wij nu weten,
zijn we al op de helft. Die helft is net zo
omgevlogen als heel 2018 en dat is wel
logisch als je kijkt naar alle activiteiten
die wij doen.

Terwijl ik aan het typen ben, is Rebel
(ook bekend als mijn vrouw Yanka) bezig
met de Bevers en de voorbereiding van
hun zomerkamp en overvliegen. ‘As we
type’ zijn de Loodschen Budapest
onveilig aan het maken en staat de
Kaagcup voor de deur. Net nadat we de
Pannenkoekdag van de WV gehad
hebben, net zoals de Dodenherdenking
en het Bloemencorso. Vooral die laatste
twee waren wat frisser dan voorgaande
jaren en vroeg wel wat van de kinderen.
Wat een bikkels!
Weet je nog dat we in december met alle
vrijwilligers van de vereniging
traditioneel het jaar afgesloten hebben
met het kerstdiner (4e Kerstdag, ook wel
LAKON genoemd), dit keer verzorgd

door het Klusteam en professioneel
begeleid door Bo.

Het woord dat bij mij op kwam was
‘Familie’! We zijn allemaal met elkaar
verbonden en hebben allemaal een
band met elkaar. Soms dichtbij en soms
dan weer wat verder weg maar altijd in
verbinding. En ook in een familie heb je
die gekke oom (of tante), die lieve tante
(of oom) en die grappige neef of nicht
waar je juist wel of niet wat mee hebt. En
dat is voor iedereen anders (dat hebben
we ook gezien tijdens de Insights-sessie
met de leiding en het bestuur).

Familie is ook: samen mooie zaken
neerzetten, overleggen met elkaar,
dingen voor elkaar over hebben, samen
(lastige) kwesties uitspreken, samen lief
en leed delen en natuurlijk elke zaterdag
een gave tijd bezorgen aan de kinderen!
Ik ben dankbaar voor deze familie en
hoe wij dingen doen.

Natuurlijk zijn er zaken voor verbetering
vatbaar maar realiseer je hoeveel dingen

wij al heel goed doen en wat dat brengt
voor de kinderen.

Tjarda groeit! Niet alleen in aantallen
leden maar ook de personen binnen
Tjarda groeien. Neem Lianne, haar buik
blijft maar groeien (waarschijnlijk is er na
het publiceren van deze nieuwsbrief een
kleine Tjardaan bij). Maar ook Ivonne die
4 jaar geleden wat verlegen bij Tjarda
kwam en nu teamleider is van de Bevers;
wat een groei! Ook een Bart, Montyn en
Christiaan die er voor kiezen om te
groeien door teamleider te worden van
respectievelijk de Welpen, JZV en de WV.
Mooie stappen van groei die allemaal
kunnen binnen onze familie.

Naast de vertrouwde gezichten zoals
Peter van den O., Sanne en de familie
Kuijkhoven, zijn er ook nieuwe gezichten
toegevoegd aan de familie. Denk maar
eens aan de familie van Dijk, de familie
Juffermans, de man met de gouden
hamer en alle leden van de
oudercommissie die nu weer op volle
sterkte is.
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Met elkaar hebben wij afgelopen jaar
veel gedaan, om er maar een paar te
noemen: aanschaffen nieuwe vlet,
Insights-sessie voor alle leidingteams,
NaWaKa (en de andere ZoKa’s),
aanschaffen pio-palen, eerste
opkomsten van de Stam, een zeer
geslaagde groepsBBQ en het herstellen
van de relatie met de buren. Ook als
bestuur zijn wij dichterbij elkaar
gekomen door onder andere een sessie
samen en het maken van een
toekomstplan.

Toch zijn er ook wel zorgen: hoe
behouden wij een gezonde groei binnen
onze club? Hoe zorgen wij voor een
optimale bezetting van de speltakken (en
dan vooral leiding)? En hoe blijven wij
elke keer van die super goede
opkomsten doen op zaterdag?
Daar hebben wij elkaar voor nodig. Om
de mooie dingen te blijven doen en elke
keer weer klaar te zijn voor de toekomst.
Samen lukt dat zeker!

Persoonlijk wil ik jullie als voorzitter ook
bedanken: elke week leer ik weer bij en
heb ik ook het gevoel dat ik waarde kan
toevoegen aan deze mooie club mensen.
Als bestuur voelen wij het vertrouwen
vanuit de speltakken dat wij goed
ondersteunen en mijn wens is ook dat
wij dat kunnen blijven doen. Als persoon
voel ik ook de verbinding en vind ik het
elke keer weer een genot om richting
Tjarda te fietsen.

Het belangrijkste: jullie maken het waar!
Dat maakt jullie allemaal toppers waar ik
alleen maar heel erg trots op kan zijn.
Jullie zetten je in, stellen vrije tijd en
middelen ter beschikking van de club en
zorgen voor een echte scoutingbeleving.
Wij hebben als bestuur daar vorig jaar
een trofee voor in het leven geroepen:
de Tjarda Topper Trofee. De winnaars
vorig jaar waren Marjon en Peter
Kuijkhoven voor hun nimmer aflatende
enthousiasme en bijdragen aan Tjarda.
Dit jaar hebben wij ze om input gevraagd
en zelf ook als bestuur gekeken wie het
dit jaar in ontvangst mocht nemen. Het

was echt moeilijk en we hebben veel
mogelijkheden afgewogen want wat zijn
er veel toppers binnen de club!
Uiteindelijk hebben wij de trofee
toegekend aan Lianne Willig! Al lang lid
en sinds ongeveer 7 jaar een onmisbare
leiding van de Welpen. Daarnaast vindt
ze altijd wel tijd om extra dingen te doen
die een positieve bijdrage leveren aan
Tjarda en draait ze haar hand niet om
voor een extra activiteit die
georganiseerd dient te worden. Lianne:
dik verdiend en geniet er van!

En er is nog zoveel te zeggen en te
benoemen maar dat doen we dan wel
live of in een andere nieuwsbrief. We
blijven groeien en plezier hebben met
elkaar! Namens het gehele bestuur
wensen wij jullie een hele mooie
scoutingtijd toe!

Met een scoutgroet, jullie voorzitter,

Gerben
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De bevers verzorgden met zijn allen een
optreden tijdens de grootse playbackshow op
zaterdag 16 februari met als thema
"Ik hou van Tjarda!"
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AFSCHEID LIANNE

Dat was het dan. Na 7,5 jaar
Welpenleiding te zijn geweest heb ik op
zaterdag 30 maart afscheid genomen.
Op 25 mei a.s. wordt onze toekomstige
Bever geboren (dit is 28 mei geworden,
red.), dus stoppen is dan een logische
keuze. Logisch, maar wel moeilijk. Want
wat moet ik nu met mijn vrije
zaterdagen?

De ouders onder jullie zullen nu wel
lachen en mij willen vertellen dat ik mijn
handen vol ga krijgen zometeen. Dat
geloof ik graag, maar het is gek om na 15
jaar Tjarda-zaterdagen nu ‘lege’
zaterdagen te hebben.
Wat heb ik genoten van het
Welpenleiding zijn! Opkomsten
bedenken (en dan maar hopen dat de
kids het net zo leuk vinden als jij), de
dankbaarheid van de Welpen op
zaterdag en de zeven zomerkampen die
ik met geweldige teams heb mogen
organiseren.
Waar we met de Welpenleiding in 2012
nog actief leden moesten werven om de
groep vol te houden, hebben we een

paar jaar later een volle groep met
enthousiaste kinderen en een wachtlijst.
Ik heb in die zeven jaar een heleboel
kinderen zien komen en gaan waarvan
de eerste nu lid zijn bij de Wilde Vaert.
Een aantal blijven mij goed bij. Kinderen
waar het enthousiasme vanaf spatte en
waarvan ik zeker weet dat die over 10
jaar zelf leiding geven. Maar ook de
kinderen die lastig meekwamen met de
groep of een heleboel dingen spannend
vonden. Wanneer diezelfde Welp
vriendjes maakt, hulpgids wordt of zijn
eerste zomerkamp heeft meegemaakt
weet je waarvoor je Welpenleiding bent.

‘Over twee maanden zien we je weer,
toch?’, werd er al gegrapt binnen de
groep. Twee maanden lijkt mij erg krap
gezien de omstandigheden. Er gaat voor
mij zoveel veranderen dat ik niet weet of
leiding zijn dan nog gaat passen. Maar ik
kan mij niet voorstellen dat ik niet op de
een of andere manier terugkom bij de
groep. Eenmaal Tjarda, altijd Tjarda!

Liefs, Lianne

tekst: Lianne Willig

foto's: Welpenleiding

Omdat ik toch wegga, hierbij een zeer oncharmante actiefoto waarbij ik
overduidelijk wordt ingemaakt, op het zomerkamp 2012 in Heemskerk.
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Op 30 en 31 maart waren de welpen
op een weekendkamp in Warmond.
Zoals je ziet is er door de welpen ook
in de nachtelijke uren hard
gepuzzeld... Spannend!
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ZWEMWEEKEND JUNIOREN & VERKENNERS

Het weekend van 23,24 & 25 februari
was ons jaarlijkse zwemweekend.

Vrijdagavond hadden we een
kaderavond en gingen we paintballen.
Het kader dacht de leiding wel even in te
kunnen maken, maar dat is mooi niet
gelukt! Of wel, geen idee, in ieder geval
zaten we allemaal lekker onder de verf
en een aantal blauwe plekken. Na het
paintballen hebben we het favoriete
kader-gerecht gegeten: een heerlijk
Broodje Hamburger :). De avond hebben
we afgesloten met een mooi
kampvuurtje! Al met al een top-avond,
maar er stond nog een leuke activiteit op
de planning dit weekend, namelijk het
zwemuitje!

Zaterdagmiddag verzamelden we op het
clubhuis om vervolgens met een hele
grote groep junioren, verkenners,
wildevaert en leiding te gaan zwemmen
in het tikibad!
Na alle glijbanen onveilig te hebben
gemaakt gingen we terug naar het
clubuis. Hier waren Kim, Sanne, Stefan,

Mark, Peter en Bart zo aardig om alvast
voor ons te koken, zodat we meteen
lekker konden gaan eten. Na het eten
hebben we een film gekeken en tegen
het einde van de film lagen alle
verkenners en junioren al heerlijk te
slapen.

Na zondagochtend ons corvee gedaan te
hebben, werden alle kinderen weer
opgehaald. Het was een zeer geslaagd

weekend!
Helaas moesten we na dit weekend
afscheid nemen van Kim als leidinglid.
Namens alle junioren, verkenners en
Leiding:
Bedankt voor alle leuke jaren met jou als
leiding en we gaan je missen!

tekst: Montyn van Rossem

foto's: Verkennersleiding
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welpen/beverlokaal hebben voorzien van een
fraaie en isolerende binnenwand!
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DE JONGSTE SPELTAK

De jongste speltak heeft inmiddels ook
een aantal opkomsten gehad. Met
jongste bedoelen we dan niet de jongste
leden, maar de speltak die het laatste
(her) opgericht is. De Stam dus. Voor de
oudste leden van Tjarda.

Er zijn een aantal zogenaamde
baravonden geweest. Gezellig muziek
luisteren met singeltjes op de draaitafel,
een spelletje spelen en meer van dat
soort dingen.

Daarnaast hebben we ook al een
gezamenlijke opkomst met de
Loodschen gehad. Een TTTT, Tjarda’s
Tactische Toer Tocht. Dat was slim in
elkaar gezet door Alex en Martijn. Het
was een leuke middag die ons onder
andere via Zandvoort, Haarlem, Schiphol
en Amsterdam (met zo min mogelijk
kilometers te rijden!) naar het eindpunt
leidde. De ene groep is het gelukt om dit
zonder de ‘nood’ envelop te openen, de
andere moest dit middel helaas wel
inzetten.

Bij de afsluiting aan tafel bij de chinees is
unaniem besloten dat dit zeker voor
herhaling vatbaar is!

Er is ook een zeiltochtje geweest. Nou ja,
zeilen kon je het niet echt noemen. Het
was vrijwel windstil en voor twee rakjes
over de Dieperpoel hadden we bijna
twee uur nodig….. Cees heeft wel zijn
eerste wrik les ontvangen en we kunnen

stellen; achteruit wrikken had hij snel
onder de knie! Ook dat was zeker voor
herhaling vatbaar.

Lijkt het je leuk om een keer aan te
waaien om te zien of dit klupje krasse
knarren bij jouw past, stuur een mailjte
naar stam@tjardahillegom.nl Dan hoor
je wanneer we weer bij elkaar komen.

tekst en foto: Marjon Kuijkhoven
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Op 3 maart werd door de leden van de Loodschen en Stam
een puzzelrit gereden. Tijdens Tjarda's Tactisch Toeristische
Toertocht (TTTT) werden vele mooie plekjes aangedaan om
zo de coördinaten van het geheime eindpunt te ontrafelen...
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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 editie is de beurt aan Stefan van
der Ploeg.

Als eerste wil ik Tijs even bedanken, om
eerlijk te zijn heb ik hier inderdaad net
zoveel zin in als op onderstaande foto te
zien is ;) Maar ik zal mijn best doen er
iets moois van te maken. Ik zat eens

door mijn foto’s te bladeren en kwam
toen mijn kamp als WV-begeleiding
tegen op de Stierop. Een kamp met veel
mooie momenten: een nasi gegeten
waar ze in de hel bang van worden,
iemand geholpen met een nieuwe
haarconditioner, de 40p als een soort
parachute gebruikt tijdens een grote
storm. Eigenlijk gewoon een normaal
kamp dus.
Op die storm wil ik even inzoomen: het
begon een beetje te waaien, daarna nog

een beetje harder, en
harder, en harder. De
buren hoorden we
opeens veel geluid
maken: hun tent was
kapot gewaaid. En die
van de andere buren
ook. Oke, het was
een echte storm dus!
En wat doe je dan?
Wij besloten even
een potje te gaan
pesten (het kaartspel
natuurlijk!). Jeffrey
was bezig in de

keuken en voorzag ons van een lekker
knakworstje met bak en braad. Helaas
kort daarna stortte ook onze tent in. De
scheerlijnen knapten en de tent was op
dat moment niet meer te redden. Wij
besloten de tent neer te leggen en met
de spullen de douche van de Stierop in
te vluchten. Daar hebben we
pannenkoeken gebakken (niet per se
mijn lievelingsgerecht, maar ja, als
(bege)leiding offer je je soms op…).
Kortom: een mooi kamp met weer gave
herinneringen.

Ik nomineer Jeffrey. Jij kan vast iets
moois vertellen over deze bijgevoegde
foto!

Tekst: Stefan van der Ploeg

Foto's: uit de oude doos



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
2019-01

In maart mochten Ivonne en Lianne. een cheque in
ontvangst nemen van het Tante Trees Fonds.
Hiervan zijn inmiddels reddingsvesten gekocht, zodat de
kleintjes (bevers en welpen) ook soms kunnen gaan zeilen!
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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! In deze rubriek is
ruimte voor diverse oproepjes.

Dit keer kun je helpen vanuit je luie stoel:
Koop je af en toe iets bij bekende
webwinkels? Dan kun je ons steunen
zonder dat het je iets extra kost. Behalve
1x extra klikken.

Het werkt als volgt:
Stel je wilt iets bestellen bij Bol.com of
Thuisbezorgd.nl (er zijn nog veel meer
webwinkels). Dan ga je eerst naar:
https://www.sponsorkliks.com/
partners.php?club=3971. Op die website
klik je op het logo van de webwinkel die

je wilt bezoeken. Daarna gaat alles
precies zoals je gewend bent, maar krijgt
Tjarda via Sponsorkliks een kleine
provisie over de aankopen! Ook als je
bestelling een klein bedrag is, help je ons
toch. De vele kleine beetjes maken
samen één grote berg! In 2018 en begin
2019 is er zo al 285 euro bij elkaar
geklikt!

HELDEN VAN
TJARDA

Stukadoorsbedrijf Kuijkhoven
Van Tubergen

Vernooy Dakwerken
Drainage- en Grondwerken V.d. Geest

Weveko Brandbeveiliging
Insights

Ook held worden of meer informatie? Mail dan naar sanne@tjardahillegom.nl!

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3971
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3971
mailto:sanne@tjardahillegom.nl


Redactie: Sanne Jansen, Marjon Kuijkhoven, Fabienne Ligtenberg
Layout: Alex Langeveld
Foto's omslag: Welpenleiding, Verkennersleiding

Wij hebben geprobeerd alle rechthebbenden van auteursrechten en fotomateriaal te achterhalen en te vermelden.

Onze excuses als dit niet overal is gelukt.

Oude Weerlaan 63
2181 HZ HILLEGOM

www.tjardahillegom.nl
nieuwsbrief@tjardahillegom.nl




