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Voorwoord Wist je dat?
Het is een tijd geleden dat er een 
nieuwsbrief van Tjarda uitkwam. 
Maar hier zijn we dan weer. 
Met een nieuw fris team dat zich 
gaat inzetten voor de nieuwsbrief. 
De afgelopen weken hebben we 
allemaal veel binnen gezeten. 
Daarom in deze nieuwbrief een 
terugblik op het afgelopen jaar. 
Veel lees plezier!

We van het Tante Trees Fonds weer 
een geldbedrag hebben gekregen 
waarmee we een hondje gaan aan-
schaffen?

We de eerste activiteiten voor 75 
jaar Tjarda voorlopig uitgesteld 
hebben?

We een geslaagde jaarvergadering 
hadden op 10 maart?

*Pio-Palen-Opslag

Er inmiddels wel een prachtige PPO 
gemaakt is achter het clubhuis?*

We in coronatijd een groepsraad 
overleg hebben gehad met 20 
mensen! (dit verliep uiteraard via 
internet en is dus volkomen legaal)

Er in december, nadat er eerst 2154 
kerstkaarten bezorgd zijn, ook 
nog eens bijna net zoveel stoelen 
(2050) gestapeld zijn?



Woord van de voorzitter

#ikscoutthuis: een hashtag die we 
vorig jaar niet hadden verzonnen, 
waar ook geen noodzaak toe was. 
Wie gaat er nou alleen thuis scouten 
terwijl je naar het clubhuis kan, de 
vlet in kan stappen of samen aan 
de gang kan met pio-palen. Toch 
heeft de realiteit ons ingehaald en 
is er door Corona besloten geen op-
komsten en evenementen te doen. 
Gelukkig geldt dat niet alleen voor 
scouting, maar voor heel Nederland 
(en daarbuiten natuurlijk ook). Coro-
na discrimineert niet, sluit niemand 
buiten en is in een paar maanden tijd 
onze gezamenlijke vijand geworden.

Toch ook hier komen dan bij ons 
scouts zaken naar boven die mooi 
weergeven waar wij voor staan:  
samenwerken, inventiviteit, 
saamhorigheid en leiderschap. We 
gaan niet bij de pakken neerzitten 
of irrationeel stapels wc-papier & 
mondkapjes hamsteren (& daarmee 

anderen in gevaar brengen). Wij gaan 
op zoek naar mogelijkheden om 
samen dingen te kunnen doen. 
En we gaan ook op zoek naar elkaar, 
alleen dan nu virtueel. En dat we 
elkaar missen, dat weet ik wel zeker. 
Net zoals dat we afscheid hebben 
moeten nemen van mooie events die 
in de planning stonden.
Opkomsten, weekendkampen, De 
Hits, RSW, overvaren, Tjarda 
Driedaagse en nog veel meer. 
We hadden een mooi voorjaar in de 
agenda staan. We hadden 
potverdorie eind januari het jubileum 
jaar ingeluid (Tjarda Hillegom 75 jaar!), 
het zou een groot feest worden. 
Balen? Jazeker! Ik werd er persoonlijk 
ook verdrietig van. Voor een kort 
moment. Want daarna kwam de scou-
ting spirit naar boven bij ons allemaal. 
We hebben duidelijke beslissingen 
genomen (niet altijd even makkelijk), 
onze leden en leiding op nummer 1 
gezet en we hebben ook onze eerste 

‘vergadering’ virtueel 
gedaan. Gewoon om even te wennen 
als Groepsraad hoe dat gaat. Als 
bestuur moesten we dat ook trou-
wens. 

En zo kwam Scouting Nederland met 
de hashtag #ikscoutthuis om toch 
in verbinding te blijven met scouting 
en ook met elkaar. En dan zie je hoe 
flexibel wij als mens (& specifiek 
scouts) kunnen zijn. Inspelen op de 
omgeving, samenwerken met elkaar.



We missen scouting! Volgens mij 
spreek ik dan voor iedereen bij Scou-
ting Tjarda Hillegom. En we kijken 
positief naar de toekomst. De spel-
takken hebben volle focus op de 
zomerkampen want wij gaan ervan-
uit dat die doorgaan (en anders gaan 
we daar ook weer flexibel mee om). 
We pakken alle jubileum activitei-
ten na de zomer weer op en laten 
wellicht een deel doorlopen in 2021. 
Een feestje ga je niet annuleren, die 
verplaats je.
Naast het stilstaan bij het verdriet 
wat mensen hebben door de gevol-
gen van Corona, kan ik mij voorstel-
len dat je denkt “het is een verloren 
voorjaar”. Ik kan je daar dan wat 
betreft activiteiten gelijk in geven. 
Aan de andere kant: wat hebben wij 
er al veel van geleerd en als wij hier 
in goede gezondheid met elkaar uit 
komen, ook iets unieks om op terug 
te kijken.

Dus nog even volhouden. Voor de 
ouders met kinderen thuis, voor de 
kinderen met de ouders thuis, voor 
als je alleen bent of juist samen; 

SCOUTING GAAT DOOR! 
Even vanuit historisch perspectief 
(zonder verdere vergelijking tussen 
deze perioden te maken): wij bestaan 
dit jaar 75 jaar en met ons veel an-
dere scoutingverenigingen. Dat komt 
doordat er veel scoutingverenigingen 
ten tijde van de Tweede Wereldoor-
log gestopt waren en na de bevrijding 
weer opgericht zijn. Een mooi voor-
beeld van weer opstaan na een zware 
periode. Zoals al gezegd, wil ik geen 
vergelijking maken, het is als illustra-
tie dat we voor hetere vuren hebben 
gestaan als scouting en we elke keer 
weer vanuit onze gezamenlijke waar-
den, door zijn gegaan. Zo ook nu. Een 
korte periode van elkaar niet live zien 
en beleven, zal straks worden op-
gevolgd door meer verbinding, meer 
scouting en meer feest. Daar focus ik 
mij op! Doen jullie mee?

Groet namens het bestuur,
Gerben



Op zaterdag 16 november (jawel, dat 
is alweer even geleden!) gingen vele 
kinderharten weer wat sneller klop-
pen… De Sint zou weer aankomen in 
de Haven in Hillegom.
Kijk de Bevers eens gezellig bij elkaar 
zitten. Allemaal in zo’n mooi nieuw 
zwemvest op de boot. Ze zaten 
prinsheerlijk eerste rang! En daar 
kwam ook de WV aan. Zij stuurden 
alle bijbootjes rond de Pakjesboot 
van Sinterklaas. Er zaten ook Pieten 
bij hen aan boord. 

De Sintocht



Wat is het toch een gekke tijd op dit moment. Het clubhuis 
is leeg en stil. In de boom in het welpen/bever lokaal zit 
Meneer de Uil helemaal alleen na te denken. Hij krijgt ineens 
een geweldig idee!! Hij belt snel zijn vrienden Bever en Wolf. 
‘Kom snel naar het clubhuis! Ik heb een geweldig idee!’  
Bever en Wolf zijn heel benieuwd en gaan gelijk naar het 
clubhuis. Als ze daar aankomen vertelt Meneer de Uil zijn 
idee. Bever en Wolf zijn gelijk enthousiast. 

Want wat gaan ze doen ….............................................

Bever wil graag op avontuur met een bever!! Samen 
avonturen beleven en foto’s maken. 
En Wolf wil graag op avontuur met een welp!! Samen 
gekkigheid uithalen en herinneringen maken.
Meneer de Uil gaat regelen dat een bever en een welp 
bezoek krijgen van vriend Bever en vriend Wolf om samen 
op avontuur te gaan. Schrijf daar een leuk verhaaltje bij over 
het avontuur en misschien kan er een toffe foto bij of een 
mooie tekening. Houd de nieuwsbrief dus goed in de gaten!
Bever en Wolf hebben er heel veel zin in en hopen samen 
met jullie van alles te gaan beleven en misschien, heel mis-
schien mogen ze van de leiding wel mee op 
ZOMERKAMP!!!!!

Meneer de Uil, Bever en Wolf



Helden van Tjarda
Sinds januari 2018 heeft Tjarda er weer nieuwe helden 
bij: een groep mensen die ons financieel steunt. We 
hebben zowel particuliere als zakelijke helden, die ons 
jaarlijks steunen. Uiteraard krijgen ze hier ook wat voor 
terug, afhankelijk van het gekozen niveau. Ook dit jaar 
hebben we weer een aantal nieuwe helden kunnen 
verwelkomen! Zij zijn nu ook vereeuwigd met zo’n mooi 
boordje op onze heuse heldenmuur. Wil jij hier ook 
tussen hangen? Stuur dan een mail naar sanne@tjardahille-
gom.nl en ontvang alle informatie. Voor zakelijke helden is 
het ook een mogelijkheid om in natura te sponsoren.

Helden van Tjarda

Onze zakelijke helden 2019 zijn:
Drainage- en grondwerken Van der Geest
Het Huis van Tante Trees
Van Tubergen
Weveko Brandbeveiliging
HTG Welding Services
Stukadoorsbedrijf Kuijkhoven
Dakdekkersbedrijf Vernooy
Slokker BV

Harm is in elk geval ook een 

van onze helden. Kijk eens 

even hoe hij de enorme stalen 

staanders aanpakt om deze 

aan te passen voor onze PPO.



Op een zonnige zaterdagmorgen in februari werden de 
piopalen tevoorschijn gehaald. Wat was de bedoeling? 
Maak een koets! Daar wisten de welpen wel raad mee! De 
welpenleiding heeft in het najaar van 2019 een pio work-
shop gevolgd en dat is te merken. Met zijn allen werden 
stevige verbindingen gemaakt. De paardjes van de buren 
wilden niet meedoen, maar daar wisten de welpen,
als echte scouts, natuurlijk prima raad mee!!! 
Dit waren de resultaten.

Een koets van Piopalen



Het is winter en er wordt weer hard 
geklust aan de boten. Nog een paar 
maanden tot het zomerseizoen en dan 
kunnen de junioren en verkenners weer 
lekker het water op. Maar het winter-
seizoen bestaat gelukkig niet alleen 
uit klussen, soms worden er ook wél 
leuke dingen gedaan. Zo kregen wij 
zaterdag 23 november een cursus 
boogschieten. Deze cursus werd 
gegeven door boogschiet scouting-
groep Arcus Belli. De middag bestond 
uit de theorie van het boogschieten  
gevolgd door een praktijk les. Het 
boogschieten ging alle kinderen en de 
leiding erg goed af. Zelfs de kippen 
van de buren, die even om een hoekje 
kwamen gluren, moesten vrezen voor 
hun leven. Gelukkig konden we ze op tijd 
vangen en in veiligheid brengen.

Cursus boogschieten



Allereerst wil ik Stefan 
bedanken voor de nominatie in 
combinatie met deze foto. Er zitten 
namelijk genoeg  herinneringen aan 
deze foto gekoppeld om wat over 
te vertellen. Elk zomerkamp van de 
Wilde Vaart zag er voor mij eigenlijk 
zo uit: een leuke zomerkamp-locatie 
uitkiezen die abnormaal ver weg lag 
en daar met een omweg naartoe 
slepen. Eigenlijk was de sleep een 
van de hoofdactiviteiten van het ge-
hele kamp maar zo erg was het ze-
ker niet! We hebben enorm veel van 
Nederland gezien wat je 
normaliter met een recht toe recht 

Kiekjes Caroussel Genomineerd: Jeffrey

aan sleep nooit zou zien. Daarbij
 wilde we natuurlijks veel bekijks 
krijgen zodra we met de volledige 
vloot door de grachten heen gingen, 
nou die kregen we! Veel mensen 
namen foto’s en wij waren maar al te 
trots hoe wij door die smalle wateren 
van Nederland heen manoeuvreer-
den. Al met al heb ik van elk zomer-
kamp genoten en wie weet begeleid 
ik zelf ooit nog een Wilde Vaart 
groep… Na lang zoeken voor de 
perfecte foto uit mijn archief heb ik 
het volgende plaatje gevonden. 
Even een korte inleiding erbij is 
misschien wel handig. 

Afgelopen jaar zijn we met de Lood-
schen naar Boedapest op kamp ge-
weest. We hebben hierbij enorm veel 
leuke activiteiten gedaan en de stad 
is een ervaring op zichzelf. 
In Hongarije betaal je namelijk niet 
met euro’s maar met Hongaarse 
forinten en op elke hoek van de 
straat vind je een Pinapparaat. Kort-
om, een unieke stad en een hele
hoop herinneringen.

Ik nomineer Peter. Jij kan vast wat 
moois vertellen bij deze 
bijgevoegde foto!



Loodschen in het spelletjes café!
Met de Loodschen doen we graag een 
spelletje. Vaak op het clubhuis of bij 
iemand thuis, maar deze keer gingen 
we naar de Board Room in Haarlem. 
Een café vol spelletjes die je onder 
het genot van een speciaalbiertje en 
nacho’s kan spelen. Een zeer 
geslaagde avond, en wanneer corona 
weer vertrokken is zeker voor 
herhaling vatbaar!

Loodschen zijn echte scouts. Zij 
kampeerden in de winter op het 
Naaldenveld en deden een bunker 
wandeling in de duinen. Gelukkig was 
het niet zo koud als vorig jaar!

Loodschen naar the boardroom



Samen met de Loodschen is de Stam 
op een zondag in de stromende regen 
naar Pitch en Putt in Leidschendam 
geweest. Wat een pokkeweer. Maar 
dat mocht de pret niet drukken. We 
hebben wel gelache hoor! De ballen 
bij Jeu de Boulen zijn wat groter, en 
ook zwaarder. Die hebben we op de 
binnenbaan van de Hillegomse club 
mogen uitproberen. Ook leuk! Vraagt 
weer een hele andere techniek èn 
tactiek! Op een van de 
baravonden hebben we een sjoelbak 
uit de kast gepakt. Gezellig muziekje 
erbij, drankje, praatje. We hebben 
niet veel nodig om het goed met 
elkaar te hebben…

Golf en Jeux de Boulles Ballen



Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de 
Gemeente Hillegom was Tjarda weer 
goed present. En dat was maar goed 
ook, want Martijn was genomineerd 
voor vrijwilliger van het jaar! 
Iedereen werd in het zonnetje gezet, 
maar Martijn nog een beetje extra, 
want hij werd gekozen tot vrijwilliger 
van het jaar! Van harte gefeliciteerd 
Martijn! Je verdient het echt! 

Mark kreeg op het traditionele kerst-
diner met de 18+ leden, de Tjarda 
Topper Trofee! Dit beeldje is een 
soort wisseltrofee. Hij mag eind van 
het jaar meedenken wie de volgende 
Tjarda Topper is. Mark kreeg het voor 
zijn grote loyaliteit naar de club en de 
kinderen. Hij is er echt altijd, op 
zaterdagen, met het klusteam, als er 
opgeruimd moet worden. En hij kan 
met de groep Welpen èn Bevers altijd 
goed uit de voeten.

Tijdens de nieuwjaarsborrel van 
Tjarda kreeg Christiaan op afstand 
(nee, het was nog geen Corona, maar 
hij moest werken…) via de mobiele 
telefoon het waarderingsteken 
De Gouden Vos ‘opgespeld’. 
Voor zijn inzet, creativiteit en 
betrokkenheid bij Tjarda.

Twee beeldjes en een waarderingsteken.



In de eerste week van het nieuwe jaar 
waren de leden van de Wilde Vaart 
volop in actie om de Meerlanden te 
ondersteunen om alle kerstbomen uit 
het dorp weer te verzamelen. Deze 
actie levert hen weer wat euro’s extra 
op om hun zomerkamp voor 2020 te 
kunnen financieren. De plannen zijn
om naar Denemarken af te reizen. 
Daar is het Deense NaWaKa waar zij 
graag met de eigen schouw naar toe 
willen (niet varen, dat doen ze daar 
wel).

Sparren harken voor Denemarken

Er zullen dit jaar nog wel meer acties 
van de Wilde Vaart komen binnen 
Tjarda zelf. Zoals de jaarlijkse 
pannenkoekendag en flessenactie. 
Dat zal dit jaar natuurlijk allemaal 
anders verlopen maar spaar uw 
flessen maar op en zet de stroop 
maar vast klaar, want ze laten zich 
niet stoppen. 



Geniet jij ook zo van deze nieuws-
brief? En zou je die wel vaker willen 
bekijken? Dan kunnen we jouw
hulp goed gebruiken! We gaan de 
nieuwsbrief van Tjarda namelijk va-
ker verspreiden. Zeker nu in deze rare 
periode van thuisarrest… 
Geen school, geen scouting en niet 
chillen met je vrienden. Laat ons via 
een berichtje weten wat jij doet om 
toch een beetje met Tjarda bezig te 
zijn. Stuur bijvoorbeeld een foto van 
een geslaagde thuisopdracht. Je mag 
natuurlijk ook een tekening sturen.
Van de opkomsten in het clubhuis 
kunnen we voorlopig niets melden. 

We plaatsen dan ook wat
oudere foto’s en nog wat berichten 
van het afgelopen jaar. Daarnaast 
hebben dan veel ruimte voor
jullie ingestuurde berichten.
Doe je best! Dan zie je jouw inzending 
vast en zeker terug in een komende 
uitgave! Zo wordt deze Tjarda 
Nieuwsbrief voor en door ons allemaal! 
Je kunt je bericht sturen naar 
nieuwsbrief@tjardahillegom.nl

De redactie; Fabiënne, Linda, Marjon, Sanne en Tijs.

Lay out; Tijs.

Tekst en foto’s; Leidingleden, jubileum fotografen Eric-Jan, Jeffrey, Ralph en Ruud.
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