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Voorwoord Wist je dat?
We zijn al een tijdje veroordeeld tot 
binnen zitten. Een extra nieuws-
brief kan daarom geen kwaad. We 
verstevigen daarmee het onderlinge 
Tjarda gevoel. Er is genoeg gebeurd 
afgelopen weken om met jullie te 
delen. Dat doen we dan ook grààg! 
Natuurlijk ook nog een paar berich-
ten van de afgelopen maanden. Bij 
Tjarda is het tenslotte altijd leuk! 
Ervaringen delen, met herkenbare 
foto’s, samen nog een keer genie-
ten van al die leuke activiteiten! 
Dit keer geen bericht van de voor-
zitter, maar van Martijn, onze pen-
ningmeester. Veel leesplezier!

Er vrijdag 1 mei een heuse Tjarda 
Pubquiz voor alle 16+leden is?

De JZV en WV ook druk bezig zijn 
met hun online opkomsten, zoals 
Crazy88, minecraft, Dota2 en RCT2

Er heel hard gedacht en georgani-
seerd wordt hoe opkomsten veilig 
gestart kunnen worden?

De helft van de vletten èn de 
schouw toch alweer vaar klaar in 
het water liggen?

Oud welpenleiding Sahi, oud 
juniorenleiding Lindsay op 16 april 
bevallen is van dochter Maeve? 
En een dag eerder oudleiding Doke 
en Marcel hun dochtertje Laura in 
de amen sloten?  
Beide gezinnen maken het goed!

Bij het grasmaaien ook gelijk even 
alle molshopen glad geharkt zijn? 

Scouting Nederland een ScoutCraft 
heeft ontwikkeld? 
(zie minecraft.scouting.nl)



Woord uit het bestuur.
Het zijn rare tijden. Een uitspraak 
die ik zelf graag toepas. Bijvoorbeeld 
wanneer iemand ontdekt dat ik 5 van 
de 7 dagen per week hetzelfde eet. 
Of wanneer ik als volwassen man 
overdag achter de Playstation zit. 
Daarna krijg ik begripvolle reacties. 
Althans, zo vat ik de reacties op. Het 
zijn inderdaad rare tijden, reageert 
men. Het is een van de voordelen, die 
deze periode met zich mee brengt.

Een ander voordeel is de creativiteit 
die geactiveerd wordt bij iedereen. 
Het niet meer kunnen doen wat we 
gewend zijn, vraagt toch van ons om 
eens buiten de reguliere tekening te 
tekenen. En niet alle probeersels zul-
len een succes blijken, dat is ook niet 
erg. Al lukt 1 van de 10 bedenksels 
wel, is dat toch cool. Hoe langer deze 
bijzondere periode duurt, hoe meer tijd 
we hebben om over nieuwe ideeën te 
denken. Deze nieuwigheden mogen we 
straks gewoon meenemen naar het 
after-Covid leven. Het zijn ideeën die 
zonder deze rare tijd misschien wel 

nooit bedacht waren. Covid is eigen-
lijk raketbrandstof voor de 
ideeën-generator.

Binnen onze vereniging zijn er al 
meerdere Quarantaine-projecten 
bedacht en ook uitgevoerd, zoals een 
Paasspeurtocht en diversen Scouting 
opdrachten voor thuis. In Minecraft is 
een Tjarda kampeerlocatie gemaakt, 
inclusief lelievletten. En er komt een 
digitale Tjarda Pubquiz aan, met een 
live video stream.

Het is een situatie die we niet eerder 
meegemaakt hebben. En net als je 
denkt eraan te wennen, veranderen 
de regels. Echter biedt de laatste 
wijziging iets meer ruimte voor onze 
vereniging, om mogelijk buitenacti-
viteiten neer zetten. Wat wederom 
nieuwe vragen en uitdagingen 
oproept bij onze vrijwilligers en leden. 
Momenteel draaien de raderen 
binnen de grijze massa’s van onze 
vrijwilligers overuren en we hopen 
binnenkort de extra lucht van de 

nieuwe regelgeving, te gaan benut-
ten. Leden en vrijwilligers van Tjarda 
kenmerken zich als creatieve 
masterminds. Geen brug te ver. Wij 
kunnen pissen tegen de maan, daar 
twijfelt niemand aan. 



Als thuisopdracht zou ik willen vra-
gen aan jullie, kijk eens (virtueel) om 
je heen, op zoek naar mensen die 
deze periode als lastig ervaren. Stuur 
deze mensen niet zomaar een kaartje 
of bloementje, maar geef ze meer. 
Straal de Tjarda-creativiteit naar 
ze toe. Activeer ook hun creatieve 
hersenhelft, help ze daarin op weg. 
Zodat ook zij mogelijkheden gaan 
vinden in deze rare tijd. 
En onthoud: Nieuwe ideeën proberen 
is leuk. Maak van deze rare tijd, een 
leuke rare tijd. Zet de ideeën-genera-
tor aan. Schep er een beetje Covid in. 
En zet hem nooit meer uit. Maak van 
de ideeën-generator een perpetuum 
mobile. Of beter nog, een perpetuum 
mobile raket.

Groeten namens het bestuur,
Martijn.



Tijdens het weekendkamp van de Bevers, eind februari, be-
gin maart, bleven we niet op ons eigen clubhuis, zelfs niet in 
Nederland! Op zaterdag stapten we aan boord van een schip 
dat ons naar Australë en Nieuw-Zeeland bracht. De Maori 
leerden ons de haka en ‘s avonds aten we hangi en hokey 
pokey ijs. Op zondag kwamen de ouders helaas al per vlieg-
tuig de kinderen weer ophalen. Met dit weekend is het begin 
gemaakt met de Sterrebadge, die we komende periode gaan 
verdienen. Wegens het corona virus konden de opkomsten 
helaas niet doorgaan. De kinderen gingen daarom vanuit 
huis zelf op zoek naar Afrika en Amerika. 
Zie de foto’s voor het resultaat!

Wereldreis gaat door, ondanks Corona.



Begin maart gingen 65 enthousiaste kinderen en 15 volwas-
sen Tjardaleden op pad om te collecteren voor Jante Beton 
èn voor de eigen club. Er is totaal 2901,21 euro opgehaald. 
Dat is 1450 en een beetje voor Jantje èn 1450 en een beetje 
voor Tjarda! Er is gecollecteerd tijdens de opkomst en een 
paar superscouts gingen meerdere dagen langs de deuren. 
Anouk (welpen), Cees (bevers), Gijs (JZV), Julianne (bevers) 
en Lois (welpen) lieten hun bussen flink rammelen. Zij had-
den de zwaarste bussen en verdienden een smakelijke prijs.

Julianne kreeg hulp van buurjongen Mathijs (7), hij wist 
heel goed uit te leggen wie dat nu eigenlijk is, Jantje Beton: 
‘Jantje was een jongen, die speelde alleen maar op beton, 
nooit op gras. Hij wilde ook wel eens op gras, dus zeiden de 
mensen; ‘Jantje, hier is een bus, daar plakken we een stikker 
op, en dan vragen we aan de mensen of er geld in mag. Dan 
kunnen we speeltuintjes maken voor alle kinderen.’ 
Kijk, met zo’n verhaal kun je wel voor de dag komen.

Jantje wil spelen!



Op zaterdag 8 februari waren de junioren en verkenners 
weer eens lekker aan het klussen aan de boten. Er werd 
zo hard gewerkt dat we nog een uur over hadden. Tijd 
voor een wedstrijdje knakworst koken dus!! Iedere bak 
kreeg 1 blik knakworsten, 1 bijl en 2 aanmaakblokjes. 
Wie als eerste zijn blik had laten koken op een zelfge-
maakt vuurtje had gewonnen. Het was een spannende 
wedstrijd maar uiteindelijk hebben de junioren gewon-
nen! (met een beetje hulp van onze kampvuurspecialist 
Cees natuurlijk).

Wedstrijdje 
knakworst koken.



Ook dit jaar was het weer tijd voor de 
meest spectaculaire talentenshow 
aller tijden: Tjarda got Talent!
We begonnen de middag met slechts 
een paar acts, maar binnen no time 
was de aanmeldlijst vol. 
De talentenjacht werd afgesloten na 
ongeveer twintig geweldige optre-
dens. Van heuse goochelshows tot de 
Snollebollekes en zelfs een tentoon-
stelling van prachtige tekeningen. 
De beker werd door de jury uitgereikt 
aan Anna en Eva die de ‘Lion sleeps 
tonight’prachtig ten tonele brachten.

Tjarda got Talent 2020



Een tasje met opdrachten.
De welpen kregen een pakketje opdrachten om thuis 
aan de slag te kunnen blijven met Tjarda. Elke leiding 
had een eigen opdrachtje voorbereid. Deze gingen sa-
men in de verzameltas. Even gezellig langsbrengen bij 
alle welpen en ......  aan de slag ermee!!! 
Kijk maar naar de foto’s, het is geweldig goed gelukt!



iScout the Game is een Nederlands georganiseerd, we-
reldwijd toegankelijk spel. IN 2020 deden er 526 teams 
van over de hele wereld mee, samen waren dat 11323 
scouts! Ook bij Tjarda deden zo’n 25 leden mee.
De taken werden verdeeld in kleine teams. Opa André 
verzorgde de catering. Het leeuwendeel ging doe-op-
drachten doen. Bv beleg een boterham in de vorm van 
een platenhoes. Zet een tent op, ondersteboven. Tover 
een bushokje om tot Netflix & Chill-plek. Van de opdracht 
moest een foto of filmpje naar de jury ingediend worden. 
Goedgekeurde opdrachten leverden punten op. Daarmee 
konden weer vragen gekocht worden.De meeste Juiste 
antwoorden op die vragen bepaalden de winnaar. 

Een vraag was bv, ‘Stel je voor dat je reis 8 jaar kost, ter-
wijl die normaal ‘maar’ 12 uur duurt. Waarom organiseer 
je dan niet je eigen Olympische Spelen? Waar gebeurde 
dit?’ Mail je antwoord naar de redactie. In de volgende 
brief krijg je het juiste antwoord.

De Shawano’s uit Oegstgeest werden 
nr 1. Ons team was 146e van de 526. 
Geen slechte score bij eerste deelname.
Volgend jaar zijn we zeker weer van 
de partij!

Loodschen en Stam; iScout the Game



Op een woensdagavond, nog nèt vòòr de Corona periode, 
hebben Cees, Ivonne, Mark, Naomi, Sanne en Yanka hun 
reanimatie certificaat gehaald. Als Tjarda zijnde, vinden 
we het fijn als onze leidingleden voldoende EHBO papie-
ren hebben. Zij kunnen dan gepast handelen in verschil-
lende situaties. Meerdere leidingleden hebben al hun 
normale EHBO certificaat, maar een cursus reanimatie 
volgen is nooit een overbodige luxe!

Nelleke Lippens, bedankt weer voor de leerzame training!
Ivonne was helaas nèt weg toen we de foto maakten. 

Ook de leiding gaat op voor een insigne!

De Loodschen en Wilde Vaart kunnen ook geen life opkomsten houden, dus doen zij dat in deze periode digitaal. Bij 
de Loodschen schuiven ook scouts van Tjarda Sassem aan. Gezellig! En de Wilde Vaart gaat ook gezamenlijk eten. 
Lang niet zo gezellig als real life, maar het is altijd beter dan elkaar helemaal niet zien! 



Na het succes van de Boerengolf 
(alweer een tijdje terug), wilde het 
vrijwilligers team graag weer iets aan 
teambuilding doen. Het weekend van 
een scout zit (normaal gesproken!) 
snel vol. Dus toen we in het voorjaar 
van 2019 een datum gingen prikken, 
kwamen we uit op zondag 29 ok-
tober. Zo, daar konden we ons dus 
héél lang op verheugen. En het is het 
wachten zeker waard geweest. We 
gingen namelijk Poldersporten in de 
Kwakel. Wat een geweldige middag 
is dàt geweest! Veel gebalanceerd, 
spierballen getoont, samen gewerkt, 
elkaar tegen gewerkt, wel gelache, 
punten gescoord, water gescoord, 
bril verloren, naar een bril gedoken, 
helaas géén bril opgedoken, samen 
slingeren, alleen slingeren, buikschui-
ven, levend tafelvoetbal gespeeld en 
nog veel meer. Niemand bleef echt 
droog. Maar gelukkig stond er binnen 
een enorme kachel, waar we weer een 
beetje konden opwarmen. Het was 
een bijzonder geslaagde middag!

Polderscouts



Op een mooie herfstdag gingen de 
Bevers, gewaaierd met prachtige 
kleuren naar buiten. Op zoek naar 
dezelfde kleuren in de natuur. Blaad-
jes, bloempjes, veertjes, houtjes, 
de grond. Er is goed gekeken door 
iedereen. Kijk maar eens hoe goed 
de kleurenwaaier lijkt op de echte 
natuur. Kun je deze kleuren nu in de 
lente ook vinden buiten? 

Ik zie ik zie wat jij niet ziet en de kleur is



Herdenking 4 mei
Als Tjarda zijn wij altijd betrokken bij de herdenking van 4 
mei. Ieder jaar weer staan we in de erehaag bij het her-
denking monument op het Molenduin. Dit jaar gaat dat 
dit ivm de corona niet door. Het Oranje Comité heeft alle 
activiteiten rondom 4 en 5 mei geannuleerd. We vonden 
dat we de herdenking niet zomaar voorbij konden laten 
gaan. We wilden toch iets doen om te laten zien dat we 
als Tjarda stilstaan bij 4 mei. Vanuit Scouting Nederland 
is er een idee gekomen met herdenking steentjes. Dit 
idee hebben we een beetje aangepast. Op dit moment 
wordt door wat mensen gewerkt aan het herdenking 
stuk. Het idee om dit te plaatsen bij het monument blijkt 
jammer genoeg niet mogelijk.

Er wordt op 4 mei door de burgemeester een toespraak 
gehouden en een krans gelegd namens alle inwoners 
van Hillegom. Dit wordt opgenomen en uitgezonden via 
Hillegom Online. Meer mag er niet gedaan worden bij het 
monument, wat begrijpelijk is in deze tijd. Dit heeft ons 
er niet van weerhouden ons plan, aangepast, toch uit te 
voeren. Er wordt bij het clubhuis een plek gecreëerd waar 
de herdenking steentjes komen te staan. 
In samenspraak met het Oranje Comité en het Tjarda 
bestuur is besloten via Social Media en Hillegom Online 
te laten zien dat wij als vereniging, zoals altijd, ook in dit 
bijzondere jaar, stilstaan bij 4 mei.



Paas Speurtocht

Afgelopen Paasweekend was het tijd voor de eerste Grote 
Paas opdrachten voor het hele gezin op anderhalve meter afstand 

van anderen Speurtocht. 

Chris en ik hadden door het hele dorp 9 eieren verstopt 
met daarop een opdracht. Je kon de eieren vinden door 
erachter te komen waar onze geheime foto’s genomen 
waren. Uiteraard zou de WV de WV niet zijn als er een 
wedstrijd aan vast zit. 1 prijs voor de snelste en 1 voor de 
meest creatieve. De creatiefste waren toch Lucas (JZV) 
en Noah (Welpen). Zij hebben de ringvaart overgestoken 
zonder de brug te gebruiken op een hele aparte manier. 
Die truc moeten ze ons nog maar eens leren.
De truc van Peter en Cees kunnen we bijna allemaal. 
Lekker zwemmen natuurlijk. Echte scouts zijn het.
Het zwemmen heeft hun wel de overwinning opgeleverd 
voor snelste team. Peter was samen met Familie van Dijk 
om 14:51 klaar met de hele speurtocht!
Gefeliciteerd aan beide winnaars! Chris en Ik moeten nog 
een prijs verzinnen (Zo zijn we dan ook wel weer bij de 
WV) maar reken erop dat het de moeite waard was!
Wij vonden het heel leuk om te maken en volgens mij 
vonden jullie het leuk om de speurtoch op te lossen haha.

Groetjes! Tijs (WV)
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Hier ben je alweer aan het einde van 
de nieuwsbrief aanbeland. Helaas 
nog niet aan het einde van de 
corona beperkingen. Maar gelukkig 
mogen de jongere jeugdleden na de 
meivakantie weer naar school. Als 
de opkomsten weer veilig, binnen de 
afspraken kunnen starten, wordt dat 
gelijk met betrokkenen gedeeld. 
Heb je ons nog iets te melden? Maak 
een foto, een tekening en mail het naar 
ons. 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

Oh ja, mocht je de Kiekjes Carousel 
gemist hebben? Dat klopt. Die houd 
je tegoed. En foto’s uit de rijke Tjarda 
historie, daar was ook geen plek meer 
voor. Ook dat houd je tegoed!

Blijf gezond en hopelijk tot snel!

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

Lay out; Tijs, Marjon.

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


