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TIFLO FLITS 
Nieuwsbrief juli-augustus-september 2022 

 
 

30 juni 2022 
 
Beste ouders, 

We zijn heel blij dat de eerste Tiflo Flits zeer goed ontvangen is. Met veel plezier bieden wij u de 
volgende Tiflo Flits aan. Deze keer voor de maanden juli t/m september, want het is altijd handig om 
te weten wat er direct na de zomervakantie voor u en ons te wachten staat. 

In deze Tiflo Flits blikken we terug op de tweede netwerkbijeenkomst. Tijdens Hemelvaartweekend is 
na lange tijd weer gezeild om de Kaagcup en met verrassend goed resultaat! Op 11 juni is voor het 
eerst een zeilwedstrijd georganiseerd op de Westeinderplassen in samenwerking met scouting Paula 
Geerts en Sint Maarten.  

Maar we blikken ook vooruit. De zomervakantie staat voor de deur en dat belooft voor alle speltakken 
weer leuke zomerkampen. De ochtendspeltakken gaan in de eerste week van de zomervakantie op 
kamp. En de waterspeltakken gaan in augustus naar NAWAKA in Zeewolde. 

En dan knipper je even met je ogen en staat het volgende seizoen alweer voor de deur. Zet de eerste 
opkomst alvast weer in de agenda en dan zien we elkaar onder het genot van een bakkie koffie of 
thee weer op 17 september op het plein voor ‘Onder de Kerk’. 

Alvast een fijne zomervakantie gewenst en veel leesplezier! 

Het bestuur   
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Agenda  

 
 
 
2 juli  

 
 
Koffiecorner bij de ochtendspeltakken. 
De laatste koffiecorner van het seizoen 2021/2022.  
Deze keer na de opkomst vanaf 11.15 uur. 

1 t/m 3 juli Eiland De Kluiten is verhuurd 
10 juli Karmelkerk viert 90+2 jarig jubileum 
8 t/m 11 juli Eiland De Kluiten is gereserveerd 
16 t/m 23 juli Eiland De Kluiten is verhuurd 
24 t/m 30 juli Eiland De kluiten is gereserveerd 
16 juli t/m 28 aug ZOMERVAKANTIE 
16 t/m 23 juli Zomerkamp Kabouters en Welpen 
20 t/m 23 juli Zomerkamp Bevers 
8 t/m 17 aug NAWAKA Gidsen, Verkenners en Wilde Vaart 
3 sept Feestweekbraderie in de Zijdstraat, Aalsmeer 
4 t/m 10 sept Feestweek Aalsmeer 2022 
5 t/m 27 sept Stemmen op Tiflo via Rabo ClubSupport 
16 t/m 18 sept Roei- Zeil & Wrikwedstrijden op De Nieuwe Meer en De Bosbaan, Amsterdam 
17 sept EERSTE OPKOMST seizoen 2022/2023 
17 sept Koffiecorner  
24 sept t/m 21 nov Verkoop Grote Clubactie 
27 sept Netwerkavond 2022 

 
 

Acties 

Jantje Beton 
Het is alweer een tijdje geleden, maar we hebben eindelijk de resultaten van Jantje Beton binnen. We 
hebben geld opgehaald met behulp van de QR-code. Het betalen met een 
QR-code is één van de weinige positieve effecten van de Corona-
lockdowns. En we hebben op de ouderwetse manier gecollecteerd. 50% 
van de opbrengsten is voor de clubkas. Van de online collectebus is €76,00 
ontvangen en dit bedrag komt ten goede van de waterspeltakken voor 
NAWAKA.  
Een bedrag van € 302,68 is opgehaald met de contante collecte. Dit bedrag 
komt ten goede van de materialen die nodig zijn voor de ochtendspeltakken. 
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Rabo ClubSupport 

 
 
Elk jaar kan een vereniging of stichting 
een verzoek doen om mee te doen met 
Rabo ClubSupport. Vorig jaar hebben we 
ook meegedaan. Vorig jaar was het doel 
om de meerpalen bij Ten Have te 
vervangen. Dat was hard nodig, want 
een aantal palen was bezweken. In het 
voorjaar hebben we de palen laten 
vervangen en het ziet er weer tiptop uit.  
 

 

 

Dit jaar hebben we een ander 
bestedingsdoel ingediend. In de keuken 
Onder de Kerk is al geruime tijd de oven 
stuk van het fornuis. Vooral in de 
wintermaanden is de oven onmisbaar om 
met de speltakken koekjes te bakken, 
soep te koken of broodjes te bakken. Hoe 
leuk en leerzaam is het om je eigen 
boodschappenlijstje te maken, de 
boodschappen te doen en dan te 
kokkerellen en gezamenlijk de gerechten 
op te eten. Maar dan moet het gasfornuis 
het wel doen! Het fornuis heeft een 
afwijkende breedtemaat van 90 cm en is 
daarom niet goedkoop, ca. € 1.000.  

Onze aanvraag is gehonoreerd en vanaf 5 september tot en met 27 september kan er gestemd worden 
op onze club. Iedereen die een Rabo-rekening heeft kan z’n stem uitbrengen. Hoe meer stemmen op 
de Tiflo worden uitgebracht, hoe groter de kans is dat we het fornuis kunnen vervangen.  

Grote Clubactie 

De jaarlijkse Scoutingloterij is vervangen door de Grote Clubactie. In 
tegenstelling tot de Scoutingloterij, doen ook andere verenigingen mee 
met de Grote Clubactie. Dat betekent dat sportverenigingen in 
Aalsmeer en Kudelstaart ook meedoen met de Grote Clubactie. We 
hebben dus concurrentie. Maar, de opbrengst per verkocht lot is weer 
groter dan bij de Scoutingloterij. 80% gaat direct in de clubkas.               
24 september start de verkoop en duurt tot 21 november. We hebben 
flink veel tijd om loten te verkopen, digitaal en contant. We zullen tijdig 
uitleggen wat de mogelijkheden zijn om de loten te verkopen en wat 
hiervoor gedaan moet worden. 

 



 4
 

 

Op bezoek bij de brandweer 
Op 21 mei zijn de Bevers, Welpen en Kabouters op bezoek geweest bij de open dag van de brandweer!  
We hebben hier allerlei demonstraties gezien, zoals het blussen van verschillende soorten brand, 
hulpverlening rondom auto-ongelukken. De ritjes met de brandweerwagens waren zeer populair. 
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We hebben zelfs een (heel 
nat) tochtje mogen maken 
met de brandweer boot!  

Een leerzame maar ook 
heel leuke opkomst.  
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Karmelkerk 90(+2)-jarig Jubileum op 10 juli  
Onze bovenburen vieren op 10 juli hun 90-jarig bestaan. Dat hadden ze twee jaar terug natuurlijk willen 
doen, maar lockdown, weet u nog? Aan ons is gevraagd op een ludieke manier bij te dragen aan dit 
jubileum. De ochtendspeltakken hebben een groot boeket kunstbloemen gemaakt, die op 10 juli aan de 
oudere parochianen worden uitgedeeld. Ontzettend bedankt kinderen en de leiding om dit op zo’n korte 
termijn op te pakken!  
 

 
Kaagcup 2022 
Afgelopen Hemelvaart weekend zijn wij weer met de waterspeltakken naar de Kaag gevaren en hebben 
wij daar een winderig weekend gehad.  
Dit jaar was de D'artagnan mee, deze is door de schippers naar de Kaag gevaren. De leden waren erg 
blij dat hij mee was, vooral vanwege het toilet aan boord.  
De Wilde Vaart heeft goed gebruikt van de D'artagnan door daar in de avond spelletjes te doen en droog 
te zitten.  
 
De wedstrijden waren dit jaar 
erg bewogen, het begon 
vrijdag met de eerste 
wedstrijd waar de wind erg 
hard was en het voor 
sommige leden ook wel 
spannend was om te gaan 
zeilen.  
Iedereen is het water op 
gegaan en hebben maar één 
wedstrijd gezeild, omdat de 
tweede wedstrijd in verband 
met de harde wind werd 
afgelast.  
 
De tweede dag was de wind nog steeds hard, maar werden er wel weer wedstrijden gezeild, met mooi 
resultaat voor de Gidsen.  
Een van de Gidsen boten is dit jaar als tweede geëindigd in het tweede vak, dit is een hele prestatie! 
Super goed gedaan dames! 
 
Zondag was het dan weer tijd om naar huis te gaan, helaas met regen, maar door alle helpende handjes 
zijn wij weer op tijd thuisgekomen. 
De tenten zijn uitgehangen, zodat ze goed konden drogen, met dank aan Björn Bunnik.  
Iedereen is moe maar voldaan na een mooi weekend weer naar huis gegaan. 
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Zeilwedstrijd 11 juni 
Op 11 juni was het zover, de zeilwedstrijd met de Paula Geerts en de Sint Maarten. 
De Gidsen, Verkenners en de Wilde Vaart verzamelden zich om een zeilwedstrijd te houden met twee 
andere scouting groepen.  
Dit is natuurlijk weer eens wat anders dan onze eigen leden tegen elkaar laten zeilen.  
Deze keer werd de d'Artagnan gebruikt als startschip, dus ook vandaag is de d'Artagnan weer goed 
ingezet.  
Het motto van de dag was: Mee doen is belangrijker dan winnen. Zeker volgend jaar nog een keer! 
 

CWO zeilen 
Afgelopen winter zijn de Gidsen, Verkenners, Wilde 
Vaart én de leiding heel druk bezig geweest met het 
behalen van hun zeiltheorie.  
4 weken lang kwamen alle gidsen en verkenners een uur 
eerder naar de scouting om theorielessen te volgen. Er 
werd geknoopt, heen en weer gelopen met bootjes, 
onderdelen benoemd en gekeken hoe je je veilig over het 
water kunt bewegen.  
Er werd goed opgelet en uiteindelijk thuis nog hard geleerd voor het eerste examen. Bijna iedereen 
heeft het gehaald! Gefeliciteerd! 
21 mei werd er ook in de praktijk gezeild voor het CWO-diploma. Er werd lesgegeven door leiding, Wilde 
Vaart en instructeurs die de diploma's mogen uitgeven. Zaterdag 25 juni gaan we voor de 2e keer met 
elkaar het water op. Misschien dat sommige dan hun CWO 1 praktijk al kunnen halen. Samen met de 
theorie levert dat een erkent diploma op. 
Daarna gaan we natuurlijk door voor het 2e diploma! 
 
 

 
 

Netwerkavond 7 juni 2022 

Op dinsdag 7 juni hebben we onze tweede netwerkavond gehouden voor de ouders van onze leden. 
Het doel van deze avond was het kennismaken met de scouting en de mensen achter de organisatie.  
 
De avond zijn we begonnen met een rondleiding onder de kerk (ODK), de plek waar de opkomsten van 
de ochtendspeltakken en in de winter voor de middagspeltakken gehouden worden. Hier hebben wij 
even gekeken in elk hok en heeft de leiding kort verteld over welke speltak op die locatie hoorde, hoeveel 
leden er zijn en wat meer informatie over de speltak. Zo hebben wij de ouders kennis laten maken met 
onze locatie. De reacties waren goed, sommige ouders hadden nooit gedacht dat het zo groot is en 
daarnaast kreeg de leiding ook het compliment dat het goed was opgeruimd.  
 
Door naar het programma. Deze avond hebben we de ouders met de leiding opgesplitst in drie 
verschillende groepen. De eerste groep kreeg stellingen over de scouting Tiflo, de tweede groep mocht 
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een kleine quiz doen waarbij scouting Tiflo en scouting Nederland aan bod kwamen. Bij de derde groep 
werd er gesproken over de functies die bij scouting Tiflo nog open staan.  
 
Er zijn verschillende leuke reacties naar voren 
gekomen. Zo wisten veel ouders niet dat er zoveel 
tijd in het voorbereiden van de opkomsten zit en 
dat er wel 20 leiding is die elk weekend weer voor 
de kinderen klaar staan. Dat de naam Tiflo staat 
voor Titus Brandsma en Florence Nightingale. 
Daarnaast gaven ouders ook aan dat het niet nodig 
is om elke week precies te weten wat de kinderen 
doen bij de opkomst. De verhalen van de kinderen 
zelf en de posts op onze Instagram en Facebook 
vinden ouders al heel erg leuk.  
Uit deze netwerkavond zijn heel wat ouders 
opgestaan die ons willen gaan helpen, zoals het 
verzorgen van de EHBO kisten, de sociale media bijhouden en het onderhouden van het eiland. Heel 
erg fijn dat er al heel wat ouders zich hebben aangemeld voor deze functies.  

 
 
Nu zijn wij nog wel opzoek naar meer versterking:  
 
- Een secretaris voor in het bestuur. 
- Algemeen lid bestuur. 
- Materiaalmeester 
  
Voel je hier wel wat voor en zou je je graag willen 
aansluiten in het bestuur of zou je meer informatie 
willen over wat deze functie inhoudt, dan horen wij 
dit graag via info@tiflo.nl. 
 
 

De volgende netwerkbijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 27 september 2022. Wanneer dit 
dichterbij gaat komen, zullen wij komen met een kort programma met wat de avond inhoudt en wat u 
kunt verwachten.  
 
Graag zien wij u de volgende keer op de netwerkavond! 
 

Het spookhuis Onder de Kerk  
In de week van 6 juni nam de directeur van de 
Jozefschool, Antoine Zwagerman, afscheid. 
Antoine gaat met pensioen. Met de 
Jozefschool hebben we een speciale binding, 
want we mogen het avontuurlijke schoolplein 
gebruiken tijdens de opkomsten. Antoine 
houdt van spookhuizen en aan ons was 
gevraagd of ODK omgetoverd mocht worden 
tot een spookhuis. Natuurlijk was dat goed en 
heel veel mensen hebben kunnen griezelen 
op vrijdag 10 juni.  
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Klusteam d’Artagnan 
Het schip d’Artagnan is een zogenaamde Hagenaar en is omgebouwd tot wachtschip van onze scouting. 
De afgelopen jaren is er enorm veel werk verzet door het klusteam d’Artagnan en is het schip helemaal 
opgeknapt. Bij de Kaagcup is het schip meegegaan en afgelopen zeilwedstrijd van 11 juni werd 
d’Artagnan ingezet als startschip. 
Woensdag 29 juni jl. heeft Jos Persoon een schenking gedaan aan ons wachtschip d’Artagnan van 
maar liefst € 650! Jos heeft op zijn 65ste verjaardag gevraagd aan zijn gasten een storting te doen in een 
bus in plaats van een cadeaubon aan hem persoonlijk. Jos zelf is meerdere malen betrokken geweest 
bij reparaties aan het schip en heeft ook ooit de Tiflogroep gesleept naar het Nawaka in Vinkeveen. Ook 
is Jos ervan overtuigd dat de basis van watersportend Nederland bij de scouting ligt. Wat zeker 
belangrijk is voor alle watersportbedrijven in en om Aalsmeer en natuurlijk in Nederland. We zijn Jos en 
natuurlijk zijn vrouw Carla zeer dankbaar voor deze mooie schenking en we zullen deze voor onderhoud 
gebruiken voor ons mooie schip.  
 

 

Antoine voor dat hij het spookhuis ingaat Antoine nadat hij door het spookhuis is 
gegaan 


