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B EV ER K A M P
In de laatste week van de zomervakantie,
14 t/m 16 augustus houden de Bevers dit
jaar hun zomerkamp.
We blijven gewoon lekker in ons eigen
groepshuis logeren waar we er drie gigantisch gezellige dagen van gaan maken.
Ook blijven we twee nachtjes slapen wat
altijd weer een groot feest is. Wat we allemaal gaan doen is nog een verassing
maar dat het gezellig wordt is gegarandeerd.

TU I N D ER SB L O K H U TG ER EED
Al enige tijd houden we u op de hoogte
van de ontwikkelingen rond het toekomstige lokaal voor de stam, onze nieuwe speltak voor 17- tot 23-jarigen. De trouwe
lezers van de Tono Tamtam zullen weten
dat we toestemming hebben gekregen
voor het gebruik van het lokaal van de
tuinders als we zorgen voor een goede
opslag voor hun materialen. Hiervoor is
een tuin-blokhut aangeschaft. In vijf avonden is deze geplaatst op het terrein van de
tuinders, is de dakbedekking geplaatst en
de blokhut geverfd. Hoewel de blokhut
door de tuinders al in gebruik is genomen,
zal deze na de zomervakantie nog wel officieel geopend worden. Vanaf deze plek alvast een bedankje voor alle zeer harde
werkers. Op het gevaar af iemand over te
slaan: in het bijzonder Jan van Boxtel,
ouder van een Bever en een Welp,
Maarten van Heest, Sander van Heest en
Wilco Hoeflak die ontzettend hard hebben
gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Als
gevolg hiervan kunnen eindelijk de spullen
van de Pivo's uit het lokaal van de Kabouters en Welpen gehaald worden. Voor deze
speltak zal het een aardige opluchting zijn
wanneer zij hun eigen lokaal weer geheel

JULI/AUGUSTUS 2003, UITGAVE 53

tot hun beschikking hebben. Verder zal er
begonnen worden met de inrichting van
het lokaal van de Pivo's. Het aantal ouders
dat heeft aangeboden te helpen met de
klus valt nog wat tegen. Mensen die willen
helpen kunnen hun naam nog steeds invullen op de lijst in de gang of even mailen
naar info@Scoutingtono.nl. Financieel
gezien maken we ook vorderingen. Er is
tot nu toe een fonds dat heeft toegezegd
een financiele bijdrage te leveren. Uit de
offertes blijkt echter wel dat de kosten van
zaken die we niet zelf kunnen, ofwel door
gebrek aan kennis ofwel door gebrek aan
vrijwilligers, heel wat hoger liggen dan we
hadden verwacht. De bijdragen uit fondsen zal dan ook bij lange na niet alles kunnen dekken. We houden u op de hoogte.

EX PL O R I TEI T
In het weekend van 13 t/m 15 juli jl. was
er weer de jaarlijkse Exploriteit . Dit maal
was het in Hogne in de Belgische Ardennen op een terrein dat veel door Scouting
groepen wordt gebruikt. Het weekend was
heel erg intensief voor de Explo’s en voor
de begeleiding. Met uitzondering van de
activiteiten die werden verzorgd door een
buitensport bedrijf. Die kwamen de jongens en de meiden halen en brengen, dus
daar had de begeleiding weinig te doen,
behalve alles in goede banen leiden. Eerst
werd er een kajak tocht gehouden op een
berg riviertje, daarna een trail met abseilen
en een tokkelbaan. Dit werd verdeeld over
één hele dag en een ochtend.
Zaterdagavond werd er gekeken wie van
de afdelingen het sterkst was met highland
games, zoals paalwerpen, vrachtwagen
trekken, speerwerpen enz. Zondagochtend
werd de rest van de activiteiten gehouden
waaronder een tocht door de omgeving
met een aantal posten waar een spel ge-

2 Jaargang 2 - nr.7
daan moest worden. ‘s Middags weer alles
afbreken en naar Nederland. Al met al een
heel leuk weekend, wat zeker niet mag
ontbreken in de loopbaan van een zichzelf
respecterende explo. Natuurlijk geldt dit
ook voor de begeleiders, want dit is ook
voor ons ouwe bokken een leuk weekend.

V A R EN O P D E TO N O
Al jaren staat het in ons informatieboekje:
'De Scouting Tono-groep is in 1921 opgericht door mejuffrouw Redeke die de stafnaam Tono had' (en is in 1934 heropgericht). Via onze website ontvingen we een
reactie van Liesbeth Redeke. Lies Redeke
(Tono) was haar tante. Zij schreef "Leuk
iets te lezen over deze groep. Tono was
mijn tante, L. Redeke uit Rotterdam. Tono
stond voor Tob Nooit. Haar moeder, mijn
grootmoeder, JL Redeke-Hoek, was IVAG
en was een van de mensen, die "het verkennen voor meisjes" in Nederland introduceerden en later in Utrecht de Flevogroep (waterpadvindsters) oprichtte. Tot
voor kort wist ik niet van het bestaan van
een Redekestam en een Tonogroep. Leuk
dit op Internet te ontdekken."
Na enig onderzoek bleek dat de Flevogroep is opgegaan in de Wilhelmina-groep
in Utrecht. Deze watergroep heeft uiteraard een aantal boten. Eén hiervan heeft
de naam "Ivag". Een andere heet, jawel,
"Tono". Deze lelievlet met nummer 704
wordt door deze groep gebruikt voor hun
zeeverkenners. De dames en heren van de
Wilhelmina-groep varen dus wekelijks op
de Tono.

A C TI V I TEI TEN K A L EN D ER
5-12 juli
12-19 juli
14-16 aug
22/23 aug

Zomerkamp Explorers
Zomerkamp Scouts
Zomerkamp Stam
Zomerkamp Bevers
Eerste opkomst na de
zomervakantie
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V ER J A A R D A G SK A L EN D ER
4-7
20-7
22-7
28-7
29-7

Jeroen van den Hoek (8)
Elvis van Pelt (10)
Grote Wolf (43)
Sanny Boer (13)
Tim Sanstra (11)
Huseijn Adaue (10)

Welp
Welp
Staf
Scout
Scout
Welp

8-8
9-8
14-8
30-8

Daniël Staal (13)
Kevin Wenink (7)
Anneloes Bakker (13)
Ian van Boxtel (9)

Scout
Bever
Scout
Welp

W I J W EN SEN I ED ER EEN EEN
PR ETTI G E V A K A N TI E. V EEL
PL EZI ER B I J D E
ZO M ER K A M PEN EN TO T
V O L G EN D SEI ZO EN !

