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TIFLO FLITS 
Nieuwsbrief mei – juni 2022 

 
 

5 mei 2022 
 
Beste ouders, 
 
Tiflo leeft, met een nieuw voorjaar en zomer voor de deur zoemt het van activiteiten. Weekendsessies 
hebben intussen al plaatsgevonden; het Kaagweekend komt eraan; de zomerkampen worden 
voorbereid en uiteraard dit jaar weer NAWAKA voor de waterspeltakken. 
Nu het oude normaal weer het nieuwe normaal is geworden, kunnen we ook weer activiteiten met jullie 
als ouders organiseren. Namens het Bestuur wil ik jullie daarom van harte uitnodigen voor allerlei 
activiteiten die op de planning staan. Want Tiflo zijn we samen. 
 
Dinsdag 12 april hadden we een eerste netwerkavond om elkaar weer eens te ontmoeten, voor wat 
gezelligheid, maar vooral ook om te kijken waar we Tiflo kunnen verbeteren. Het werd een gezellige 
avond onder leiding van Maartje Lammers, van het Regiobestuur. Dinsdag 8 juni zullen we een tweede 
sessie organiseren. Zet het alvast in de agenda; details volgen. 
 
Met enige regelmaat zullen we een koffiemoment organiseren op zaterdagochtend, als jullie jullie 
kinderen naar de Kerk brengen. Even hallo zeggen en een beetje bijpraten.  
Voorts gaan we iedere twee maanden een Tiflo Flits uitbrengen met allerlei informatie voor de komende 
twee maanden. Dit is de primeur. 
 
Tiflo draait op vrijwilligers, m.n. de leiding die iedere vrijdagavond of zaterdag leuke en leerzame 
activiteiten doen met jullie kinderen. Een groot compliment en waardering is op zijn plaats, vandaar dat 
we 10 mei met de gehele leiding groep gaan bowlen. 
 
Maar er is meer werk aan de winkel. We zoeken dus vrijwilligers; kijk daarvoor op onze website  
(https://www.tiflo.nl/vacatures/) voor vacatures. Op dit moment zijn we met urgentie op zoek naar een 
secretaris om het Bestuur te versterken; een leuke rol in een enthousiast team. Schroom niet om met 
mij of één van de andere bestuursleden contact op te nemen. 
 
Graag tot ziens bij één van de activiteiten. 
 
Namens het Bestuur,  
Jos Meijer voorzitter 
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Agenda  

6 mei 2022 Opruimen Ten Have door waterspeltakken 
7 mei 2022 Geraniummarkt: opbrengst gaat naar NAWAKA 
 
 
 
14 mei 2022 

 
 
Koffiecorner bij de ochtendspeltakken. 
Elke 1e zaterdag van de maand. 
In verband met meivakantie starten we op 14 mei. 

27 en 28 mei 2022 45e editie Scouting Kaagcup Zeilwedstrijden 
4 juni 2022 Koffiecorner bij de ochtendspeltakken 
8 juni 2022 Netwerkavond Tiflo van 20.00 – 21.30 uur  
11 juni 2022 Zeilwedstrijd op Westeinderplassen voor de scoutinggroepen Paula Geerts,  

Sint Maarten en Tiflo 
 
 

Acties 

Aankomende zomer gaan de waterspeltakken naar NAWAKA. NAWAKA 2022 is het 10-daagse 
Nationaal Waterkamp voor alle jeugdleden en begeleiding van waterscouting. NAWAKA vindt plaats 
tussen 8 en 17 augustus 2022 op het Scoutinglandgoed Zeewolde. De deelnemers betalen € 309,00 en 
de kampkosten gaan hoofdzakelijk naar een spetterend programma, ontbijt-lunch-diner en het 
onderkomen met sanitaire voorzieningen en aanlegplaatsen voor de vletten. 
De Gidsen, Verkenners en de Wilde Vaart gaan met de vloot naar Zeewolde. Een hele onderneming 
die ook nog aardig wat geld kost. Naast de brandstofkosten voor de sleepvletten, moeten we voor elke 
motorboot een doorvaarvignet aanvragen bij de gemeente Amsterdam. Om deze extra kosten te kunnen 
betalen heeft een groepje acties bedacht om extra geld op te halen. 
 
 

Paasbrodenactie 
Eén van de acties was een paasbrodenactie. Met Bertram & 
Brood is een afspraak gemaakt, dat voor elk bestelde 
paasbrood een deel van de opbrengst naar de Tiflo gaat. 
Hoewel deze actie in zeer weinig tijd was georganiseerd, 
hebben toch heel veel scouts paasbroden verkocht. De 
kinderen van de ochtendspeltakken, die paasbroden hadden 
verkocht hebben een insigne verdiend. Alles bij elkaar heeft dit 
toch € 290,00 opgeleverd.  
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Geraniummarkt en Braderie 
Op de zaterdag voor Moederdag is het weer tijd voor de jaarlijkse 
Geraniummarkt op het Raadhuisplein en de braderie in de Zijdstraat. Ook de 
Tiflo staat zaterdag 7 mei met een kraam op de braderie.  
We gaan chocolade telegrammen verkopen, maar ook bloeipotloden, beauty 
pakketjes, thee, maskertjes. Alles in het teken van Moederdag. En we hebben 
een grabbelton. De opbrengst is ook weer bestemd voor NAWAKA. Komt u 
ook?! 
 

 
 

Lionsclub Aalsmeer Ophelia 
Vorig jaar hebben we een tweedehands lelievlet gekocht van een scoutinggroep in Amsterdam. Deze 
lelievlet wordt omgebouwd tot een sleepvlet voor de 
Wilde Vaart. De Wilde Vaart is behoorlijk in ledenaantal 
gegroeid en wil ook graag meedoen aan wedstrijden, 
zoals de Kaagcup, de Roei-Zeil-Wrik-wedstrijden op de 
Nieuwe Meer, maar ook op kamp en natuurlijk dit jaar 
naar NAWAKA. Hiervoor is een sleepvlet onontbeerlijk 
en die was er nog niet voor de Wilde Vaart. De kosten 
van het ombouwen en het aanschaffen van een 
buitenboordmotor is gesponsord door Lionsclub 
Aalsmeer Ophelia. We hebben 25 april jl. een geweldige cheque overhandigd gekregen!  
 
 

NL DOET 2022 
Elk jaar doen we mee aan NL Doet, een initiatief van het Oranjefonds. Op de website van NL Doet 
schrijven we ons in en zetten er klusjes op die in één dag wel te doen zijn. Je kunt je dan als vrijwilliger 
aanmelden om die dag te helpen. Zaterdag 12 maart heeft een klein groepje het schilderwerk in de hal 
van ODK opgepakt. In de cv-ruimte is een lamp opgehangen, in het Verkennershok zijn wanddragers 
opgehangen zodat we de riemen voor de lelievletten kwijt kunnen. Voor de aanschaf van het materiaal 
ontvangen we geld van NL Doet. Doet u volgend jaar ook mee? 
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Ouder-Kind-Dag 
Om de ouders meer te betrekken bij de opkomsten van hun bever, welp of kabouter, organiseert elke 
speltak een ouder-kind-dag. Houdt uw ouder-groepsapp in de gaten, want daar ontvangt u meer 
informatie. 
 

Terugblik kampweekend  

Bevers 
De bevers zijn met het 'winternachtje' op kamp 
geweest naar Sassenheim. Daar moesten ze het 
mannetje van de regenboog helpen om alle kleuren 
van de regenboog terug te vinden. Voor elke 
opdracht die ze goed uitvoerden kregen ze een kleur 
van de regenboog. Eén van de opdrachten was een 
speurtocht met allerlei opdrachten tussendoor. 
Uiteindelijk bracht de speurtocht de bevers naar de 
McDonald's, waar ze allemaal een heerlijke happy 
meal kregen. Na de eerste dag hadden de bevers al 
de eerste drie kleuren van de regenboog verzameld! 
Na een nachtje slapen stonden de bevers vol goede 
moed weer op om de laatste kleuren van de 
regenboog te verzamelen, hiervoor moesten ze zich 
rot rennen en moesten ze hun eigen regenboog 
knutselen. Uiteindelijk werd hun harde werk beloond 
met de laatste kleuren van de regenboog en 
natuurlijk een pot goud! 
 
 
 
 

Kabouters 
Met de Kabouters zijn we begin april op voorjaarsweekend geweest in Bloemendaal. Hier hebben we 
bewezen echte Robinsons te zijn! Dit hebben we gedaan door in groepjes allerlei proeven te voltooien 
in de omgeving, zoals: proefproef, strategieproef, letterproef en een nachtproef. 
De Kabouters kunnen zichzelf nu een echte Robinson noemen!! 
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Welpen 
De welpen hebben het winterweekend in Diemen doorgebracht. We hebben gespeeld in het Diemerbos, 
speurtochten gelopen en veel plezier gemaakt. Op zaterdagavond heeft de kookstaf pannenkoeken 
gebakken, die de bevers vervolgens hebben opgegeten. 
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Ouder-Kind-Dag 
Om de ouders meer te betrekken bij de opkomsten van hun gids of verkenner, organiseert elke speltak 
een ouder-kind-dag. Houdt uw ouder-groepsapp in de gaten, want daar ontvangt u meer informatie. 
 
 

Onderhoud Athos 
Eind vorig jaar is de Athos, de sleper van de groep, uit het water 
gehaald, omdat er een lek was ontdekt. De Athos was al een lange 
tijd niet op de kant geweest voor onderhoud en dat was hard nodig. 
De Athos kon in een ruimte van Apparatenfabriek Aalsmeer (AFA) 
aan de Aalsmeerderdijk onder handen worden genomen. Gelukkig 
kunnen Diederik en Michiel de Waal lassen en hebben hulp gehad 
van Paul, hun vader, en Peter Goeijenbier. Er zijn delen van de 
onderkant van de boot vervangen en de Athos krijgt een 
schilderbeurt. Het is 
geweldig dat de Tiflo 
gebruik mag maken 
van een ruimte van 
AFA. Ontzettend 
bedankt hiervoor!! 
 

 
 
 

Ombouwen De Rode Leeuw 
En dan is nu het ombouwen van De Rode Leeuw aan de beurt. U weet wel, de lelievlet die omgebouwd 
wordt tot sleepvlet. De Rode Leeuw gaat ook bij AFA onder handen worden genomen. De langstaart 
buitenboordmotor is inmiddels besteld. Eigenlijk willen we de naam De Rode Leeuw omdopen. Alle 
boten met een motor hebben een naam van de musketiers. Ons wachtschip heet d’Artagnan, de twee 
slepers heten Athos en Aramis en dan is het logisch als de nieuwe sleepvlet Porthos gaat heten. Maar 
de schouw heet al Porthos, dus wat nu te doen? Laten we De Rode leeuw eerst maar eens ombouwen.  
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Ten Have 
Aan de Uiterweg is onze havenlocatie, Ten Have, gelegen. Daar liggen al onze boten aan meerpalen 
bij een vlot. De meerpalen waren echt aan vervanging toe. Afgelopen zomer was er zelfs bij het 
aanleggen van een boot een meerpaal gebroken. En de andere meerpalen brokkelden ook al aardig af. 
Wederom een enorme uitgave, maar ter bescherming van de boten was vervanging echt noodzakelijk. 
Op 14 april is gestart met het weghalen van de oude meerpalen en op 15 april waren de nieuwe 
meerpalen met de petten geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eiland De Kluiten 
Ons scoutingeiland De Kluiten huren wij van de gemeente Aalsmeer. De beschoeiing aan de kant van 
de dijksloot was slecht. Na intensief overleg met de gemeente is de beschoeiing vernieuwd. Nou, het 
resultaat mag er zijn. Nu nog weer aanvullen met gras en een border van hortensia’s en het eiland is 
weer klaar voor gebruik. 

 
 
 

Ervoor Erna 


