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A FSCH EI D  V A N  D O L FI JN
Afgelopen zomer kondigde ik het al aan:
met de komst van een kleine Spruit aan-
staande maart zal ik op 19 februari 2005
afscheid nemen van de Scouting Tono-
groep. Aangezien bestuursleden binnen
Scouting telkens voor een periode van drie
jaar worden (her)kozen, ben ik eind okto-
ber statutair afgetreden als groepsvoorzit-
ter en vice-voorzitter van het stichtings-
bestuur. Het idee was, en is, dat er tot
februari dan nog ruim de tijd is voor enige
overdracht en ik op deze manier rustig kan
afbouwen.

Helaas, beiden lukt nog niet zo goed. Het
afbouwen niet, omdat er toch nog een
aantal zaken loopt die ik graag af wil ron-
den zodat ik mijn opvolger hier niet mee
hoef te belasten. Zo slokt onder andere de
Sinterklazencentrale momenteel nogal wat
tijd op. Toch is het heerlijk om te zien hoe
zo'n activiteit zijn eigen leven begint te
leiden binnen de groep en heel veel men-
sen, vooral onze Explorers, met veel ple-
zier hieraan deelnemen. Scouting blijft
toch altijd nog trekken.

Ook het overdragen lukt nog niet zo, maar
buiten de drukte heeft dat ook te maken
met het feit dat er nog geen kandidaat
groepsvoorzitter is gevonden. Momenteel
nemen de overige bestuursleden de taken
van groepsvoorzitter waar, maar een echt
ideale situatie is dit natuurlijk niet. Wij
blijven gewoon doorzoeken, want een
Scout geeft het natuurlijk niet zomaar op,
en we willen u als ouder en jullie als
jeugdleden vragen ons te helpen met
zoeken. Samen moeten we iemand kunnen
vinden die deze uitdagende, altijd enerve-
rende en dynamische functie inhoud kan
en wil geven, ook al is het een heel enkele

keer een klein beetje een hondenbaan. We
hopen dat jullie mee willen zoeken naar
iemand die er plezier in heeft om een
groep ontzettend enthousiaste en ver-
schrikkelijk hardwerkende vrijwilligers in
dezelfde richting te sturen. Met zijn allen
weten we tenslotte meer dan alleen.

Rest mij, om als gewoon vrijwilliger van de
Scouting Tono-groep, iedereen alvast een
gelukkig kerstfeest en een Scoutlike 2005
toe te wensen!

V A N  D E SC O U TS
De Scouts gaan in januari beginnen met
Knopen en Pionieren en dit NA de op-
komst. In de twee uur dat zij aanwezig zijn
zullen zij alles leren over het op de juiste
manier leggen van knopen. 
Diverse Scouts hebben zich al opgegeven
voor deze specialiteit. Hiermee kunnen zij
het insigne Pionieren verdienen.

In de vorige Tamtam heeft W. van Kleef
zich voorgesteld als nieuw staflid bij de
Scouts. Toen was nog niet bekend wat zijn
stafnaam zou worden. Inmiddels is hij ge-
ïnstalleerd en gaat hij door het Scouting-
leven als Steenuil.

V A N  D E EX PL O R ER S
De Explorers hebben voor het nieuwe jaar
al aardig wat plannen:
van 7 tot en met 9 januari gaan zij op win-
terweekend naar een geheime locatie er-
gens in Nederland en op 28 januari doen
ze mee aan de door de Regio Maasdelta
georganiseerde Winterhike.
Ook zijn de voorbereidingen voor de Explo-
riteit al in volle gang. Die vindt volgend
jaar plaats in Heure in België.



2 Jaargang 3 - nr.8      December 2004, uitgave 64

V O O R M A L I G  K O N I N K L I J K
CO M M I SSA R I S O V ER L ED EN
Op 1 december jongstleden overleed Prins
Bernhard. Voor Scouting Nederland een
bijzonder afscheid van een bijzonder man
vanwege zijn band met Scouting.

Prins Bernhard werd in 1937 - het jaar van
de eerste Wereld Jamboree in Nederland -
benoemd tot Koninklijk Commissaris van
de Nederlandse Padvinders Vereniging,
een van de verenigingen die in 1973
fuseerden tot Scouting Nederland. In 1938
werd hij voorzitter van de Nationale Pad-
vindersraad. De Prins bleef deze functie
uitoefenen tot 1968. Pas in 1989 legde hij
ook de functie van Koninklijk Commissaris
neer.

Met dit overlijden verliest Nederland niet
alleen een opmerkelijke landgenoot, maar
ook een hartstochtelijke Scout die gedu-
rende zijn gehele leven Scouting Neder-
land, en vooral haar jeugdleden, een warm
hart bleef toedragen.

Tot aan het bijzetten van de Prins in het
familliegraf zullen Scouts uit Baarn en
Soest assistentie verlenen bij het ontvan-
gen van bloemen en andere huldes op
Paleis Soestdijk.

H ET H U LPJE V A N  D E SI N T
Jullie weten het wel, Sinterklaas wordt
ieder jaar ook weer een jaartje ouder.
Bovendien komen er nog steeds meer en
meer kinderen in Nederland. De oude baas
heeft het dus nogal druk. Zo druk, dat hij
ieder jaar weer op zoek is naar een aantal
assistenten die hem willen helpen en, voor
een nette vergoeding, zijn verjaardag bij
kinderen thuis wil vieren. Als hulpvaardige
Scouts heeft de Scouting Tonogroep dit
jaar voor het eerst zijn hulp aangeboden.
Via telefoon of internet kon een huisbe-
zoek van de 'Echte Hulp van' geboekt wor-

den waarmee wij dan direct weer sparen
voor het vervangen van het dak van ons
monumentale gebouw. En we hebben ge-
weten dat we onze hulp hebben aangebo-
den. Zo'n 40 telefoontjes en mailtjes
resulteerden in 28 boekingen. Als u dit
leest zijn we zo'n 24 kilo pepernoten, 400
streken schmink, 310 kilometer en 112
kinderen verder. In totaal zijn dan 22 per-
sonen aan de slag gegaan als 20 zwarte
hulpjes, 6 witte hulpen, 18 schminkers, 5
chauffeurs en 2 cateraars. De opbrengst
zal ongetwijfeld niet heel veel zijn, aange-
zien we dit jaar als investeringsjaar be-
schouwen. Maar gezien het enthousiasme
en plezier dat we er aan beleefd hebben
zullen we volgend jaar ongetwijfeld weer
onze hulp aanbieden. Nu dat nieuwe dak
nog op ons gebouw, zodat de Sint zijn
paard er weer veilig overheen durft te
sturen.

K ER STV A K A N TI E
Op 18 december is de laatste opkomst van
dit jaar. Als afscheid van dit jaar is er een
gezellige wintermaaltijd voor alle
speltakken. De uitnodiging hiervoor heb je
inmiddels gekregen. 
Op 25 December, 1 en 8 januari zal er
geen opkomst zijn ivm de kerstvakantie.
Alleen de Explorers hebben in deze periode
een weekend. 

A CTI V I TEI TEN K A LEN D ER
18 december . . . . . . . . . . . . Kerstviering
25 dec t/m 8 januari . . . . . Kerstvakantie
7 t/m 9 januari Winterweekend Explorers
14/15 januari . . Eerste opkomst van 2005
15 januari . . . . . . . . . . . . . . Groepsraad
15 januari . . . . . . . . . . Vrijwilligersavond
28 januari . . . . . . . . Winterhike Explorers

V ER J A A R D A G SK A LEN D ER
5 Babbel (21) . . . . . . . . . . . . . . Staf
6 Marc Rijsdijk (8) . . . . . . . . . . Welp
10 Lisa van Leeuwen (11) . . . . Scout
24 Dolfijn (34) . . . . . . . . . . . . . . Staf


