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h ek sen w eek en d
De Glimwormpjeskring hield van vrijdagavond
2 tot en met zondag 4 mei een  heksenweek-
end op een boerderij bij Oudewater. Het zou
een ontzettend leuk weekend worden, maar
het begin was nogal stormachting.
Vrijdagavond hadden we de grote groepstent
opgezet. Aangezien deze 5x8 meter is, konden
we hier met 14 kinderen en volwassenen
gemakkelijk in slapen. Na het avondspel was
iedereen vrij snel in een diepe rust. Kort na
middernacht begon het echter harder en har-
der te waaien, totdat rond 00:30 uur iedereen
weer wakker was. In eerste instantie probeer-
den we als staf nog iedereen gerust te stellen.
Rond 01:00 uur vonden we de situatie echter
te bedreigend worden en is iedereen met
slaapzak en al verhuisd naar het voormalige
stalgedeelte in de boerderij. Hier hebben we
gezeten, gepraat, gezongen en spelletjes
gedaan. Net toen we hier definitief wilden
gaan slapen bleek de storm geluwd en konden
we om 03:30 uur weer terug naar ons eigen
plekkie om te gaan slapen. De tent bleek de
storm verder probleemloos te hebben door-
staan.
Op zaterdagochtend moesten we echter om
08:15 uur al klaar zijn met het ontbijt om op
tijd te kunnen helpen met het kaasmaken.
Ondanks de korte nachtrust was iedereen erg
vrolijk en bleek het een bijzonder geslaagd
weekend te worden. Onnodig te zeggen dat
we 's avonds wat vroeger zijn gaan slapen en
op zondag heerlijk uit hebben geslapen.
Achteraf bleek de storm hierdoor vooral een
spannend avontuur.
Weer thuis leerden we dat in het dorp op 8
kilometer afstand een voorgevel van een huis
was gewaaid en de nodige bomen en kassen
waren omgewaaid of ingestort. De tent had de
storm zonder problemen overleefd, dus
mogelijk was de nachtelijke verhuizing
achteraf gezien overbodig geweest, maar als
leiding waren we blij toch maar het zekere
voor het onzekere te hebben genomen en het
's nachts in de voormalige stal gezellig te heb-

ben gemaakt. De foto's zijn te  vinden op onze
website: http://www.scoutingtono.nl/foto/

N I EU W E V L A G G EN
Met trots presenteren wij de NIEUWE afde-
lingsvlag. Zaterdag 10 mei hebben wij als
afdeling een nieuwe vlag gekregen. Hier is
heel wat aan vooraf gegaan, hoor. Herman
had een wolvenkop ontworpen,en hier zijn we
mee aan de gang gegaan om wat op een doek
te krijgen. Leuk geprobeerd, maar helaas...
Uiteindelijk heeft Herman een sponsor gevon-
den in de vorm van RAILTECH. Dit bedrijf was
zo goed om niet één maar zelfs twee vlaggen
te sponsoren. Dit kwam mooi uit, want de
groepsvlag is een paar maanden geleden bij
een inbraak uit ons gebouw verdwenen.
Maar ja, we hadden een idee,we hadden een
sponsor, maar we hadden niets waar de vlag-
genmaker mee aan de gang kon. Totdat we dit
probleem aan Dolfijn voorlegden ...
Zoals jullie weten is Dolfijn hèèèèèl erg handig
met computers, dus hij ging aan de slag met
ons ontwerp voor de afdelingsvlag. En nou
moet ik zeggen, dit is naar ik gehoord heb een
heel erg grote, enorme, veschrikkelijke, niet te
filmen POKKENklus geweest. Maar ... Dolfijn
heeft het wel voor elkaar gekregen! En daarna
heeft ie ook nog eens een ontwerp voor de
nieuwe groepsvlag gemaakt. Het zijn echt
twee hele mooie vlaggen geworden. Hiervoor
ons compliment en onze  bewondering
(..........................................................)
Even terug naar waar ik gebleven was: de vlag
van de afdeling. De enige echte Steppenwolfz
vlag van de enige echte Steppenwolfz afd425.
Hij is echt heel mooi en we zijn er heèèèl blij
mee.

SPELD JE V O O R  SCH O R R E
Zaterdag 10 mei werd ik heel erg verrast door
Dolfijn en Manta. Na het uitreiken van de nieu-
we vlaggen dacht ik dat we klaar waren met
de opkomst. Dit was dus niet het geval bleek
al snel. Ik werd naar voren geroepen om een
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lustrum teken in ontvangst te nemen. Dit lus-
trumteken kreeg ik omdat ik 5 jaar bij
Scouting Nederland sta ingeschreven als
vrijwilliger bij de Scouting Tono-groep. 
Ik wist niet goed wat ik op dat moment moest
zeggen (dat komt maar heel zelden voor). Ik
voel het als een eer om dit lustrum teken te
mogen dragen en zal dit dan ook zeker doen.
Ik wil iedereen die hieraan heeft meegewerkt
via deze weg heel hartelijk bedanken.

met vriendelijke groet
Schorre (Wolf)

P.S. Ik ben inmiddels weer van de schrik beko-
men en heb weer net zoveel praatjes als voor-
heen.

FO TO 'S
Sinds de vorige Tono Tamtam zijn er weer en-
kele leuke fotoseries te vinden op onze
website: het heksenweekend van de Kabouters
en Welpen, het vlottenbouwen van de Scouts,
de onthulling van de nieuwe groepsvlag en de
nieuwe Explorervlag en uitreiking van het
5-jaar jubileumteken aan Schorre. Zie
hiervoor: http://www.scoutington.nl/foto/

D I G I TA A L  A B O N N EM EN T
Dankzij de uitbreidingen op onze eigen
webserver is het nu mogelijk geworden een
digitaal abonnement te nemen op de Tono
Tamtam. Neem even een kijkje op onze
website op
http://www.scoutingtono.nl/varia/tamtam.htm
l Hier kan je een e-mail adres invullen. Je ont-
vangt nog een e-mail die je moet bevestigen.
In het vervolg ontvang je de nieuwe Tono
Tamtam op dit e-mail adres. Opzeggen is net
zo eenvoudig: op dezelfde pagina geef je op
welk e-mailadres je af wilt melden. Na terug-
sturen van het bevestigingsmailtje wat je ont-
vangt is je abonnement opgeheven. 
Hiernaast bestaat er nog een tweede abonne-
mentslijst. Abonnees van de Scouting Tono
website lijst ontvangen een berichtje zodra er
nieuws is op onze website: een nieuwe foto-
serie gepubliceerd, een nieuw krantenknipsel
etc. Zo blijf je direct op de hoogte van leuke
nieuwtjes.

T-SH I R TS I N  D E U I TV ER K O O P
Op zaterdag 14 juni zal de voorraad Tono T-
shirts in de uitverkoop gaan. Alleen op 14 juni
betaal je geen € 7,50 voor een Tono T-shirt,
maar slechts €5,-! Het Tono T-shirt mag,
uiteraard met das, als uniform gedragen
worden in plaats van de gewone uniform-
blouse. Voor en na de opkomst zal Marja van
Heest met de hele voorraad T-shirts op het
groepshuis aanwezig zijn. OP = OP!

N I EU W  A D R ES
De redactie van de Tono Tamtam heeft een
nieuw adres. Alle informatie kan je sturen aan:
Tamtam@Scoutingtono.nl.

TA M TA M  I N  D E V A K A N TI E
I.v.m de zomervakantie zal de Tono Tamtam
van juli uitkomen op 28 juni. In augustus komt
er geen Tamtam uit, de eerstvolgende uitgave
zal daarna uitkomen op 6 September

A CTI V I TEI TEN K A LEN D ER
6 Vendelraad voor Scoutskader
6 Kringraad voor K/W-kader
13-15 Exploriteit
28 Laatste opkomst Bevers, K/W & P/V
4 juli Laatste opkomst Explorers & Stam
22/23 augustus

Eerste opkomst nieuwe seizoen

V ER J A A R D A G SK A LEN D ER
2 Marijn Schotte (16) Explorer
5 Sebastiaan Polderman (13) Scout
10 Eveline Bakker (11) Kabouter


