
TTONO ONO TTAMTAMAMTAM
Jaargang 13 - nr.06 JUNI 2014, UITGAVE 132

DE GLIMWORMPJESKRING

De Welpen hebben weer een zeer
afwisselend programma gehad. Van het zelf
maken van aardappelstempels tot aan het
spelen van grote spelen; de Welpen
draaien hun hand er niet voor om. Zo
speelden we bijvoorbeeld een groot
smokkelspel in het Beatrixpark. Ook
mochten de Welpen in groepjes zelf
proberen een vuurtje aan te krijgen met de
traditionele twee lucifers. Daar bleken
uiteindelijk iets meer lucifers voor nodig te
zijn, maar het is elk groepje wél gelukt!

STAGES

De stages van de verschillende stafleden
beginnen weer op een eind te lopen. Hathi
heeft zijn stage in Turkije afgerond. Voor
Chikai duurt het niet heel lang meer. Myo
heeft zijn stage al een tijdje afgerond, maar
is nu aan het rondreizen door Nieuw
Zeeland en Australië. Hij heeft nu laten
weten het daar zo mooi te vinden dat hij
nog een tweede keer naar Australië wil,
mogelijk voor een nog langere periode.
Tussentijds komt hij nog wel terug naar
Nederland, maar verwacht dan geen tijd
meer te hebben als leiding bij de Welpen.
We zullen Myo dus helaas definitief moeten
gaan missen bij de Welpen.

BOERDERIJWEEKEND EN ZEILEN

Volgende week vertrekken de Welpen naar
een boerderij in Oudewater. Er ligt volgens
de boer genoeg hooi, dus we gaan in de
hooischuur slapen. Heel spannend, maar
denk er wel aan dat deze schuur aan twee
zijden open is. Let dus even goed op het
weer en vooral de temperatuur. 
We gaan onder andere helpen met melken
en kaas maken.
Een week daarna heeft de regio een
zeildagje aangekondigd voor alle Welpen.

Helaas hebben we hier nog steeds geen
informatie over ontvangen. We zijn al druk
aan het navragen. Zodra we meer weten
laten we het weten. Mocht de dag
onverhoopt niet doorgaan, dan hebben we
natuurlijk een normale opkomst.

HET OERWOUDVENDEL

Bij de Scouts zijn we alweer volop met het
buitenseizoen bezig. En hier hoort
natuurlijk ook kampvuur bij! Onze Scouts
zijn zeer bedreven in het maken van
kampvuur; de één wat meer dan de
ander, maar wij als leiding zorgen ervoor
dat iedereen snel en veilig met een
zakmes en handbijl overweg kan. De
ervaren Scouts mogen zelfs met een grote
¾ bijl hakken. Het blijft een zeer geliefd
programma-onderdeel; zowel bij de Scouts
als bij de leiding.
Een ander geliefd programma-onderdeel
bij de leiding zijn de zogenoemde “eigen”
opkomsten. Deze opkomsten worden
georganiseerd door de Scouts zelf en deze
worden ook door de Scouts zelf volledig
uitgevoerd. Zo zijn er door de Zebra’s
vlotten gebouwd en uitgeprobeerd (met
natte voeten e.d. tot gevolg) en door de
Koala’s zijn er leuke spellen gedaan, zoals
“water-spons-vuur” stratego (wilt u weten
wat het is, vraag het de Koala’s) en bussie
trap (welbekend bij de meesten).
De komende maand gaan we weer vrolijk
verder met de buitenopkomsten. Zo gaan
we brandblussen, maar dan op een
speelse manier; gaan we ook weer aan de
samenwerking werken d.m.v. uitdagende
samenwerkingsspelen en dan natuurlijk
ons jaarlijkse kampeerweekend!
Dit is een weekend vol uitdagende Scouts
technieken/spellen e.d. en natuurlijk
slapen we dan in tenten. Dit is ter
voorbereiding op het zomerkamp, want
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nog niet alle Scouts hebben in tenten
geslapen.
En zo gaan we langzaam richting dat
zomerkamp, welke dit jaar als thema ‘Feest’
heeft. Maar voor dit zomerkamp zit nog de
laatste opkomst; traditioneel een leuke
externe activiteit. Dit jaar belooft het
helemaal leuk te worden! Maar daarover
volgt later meer…

Girls in the Lead

Scouting Nederland is een nieuwe
campagne begonnen: “Girls in the Lead”.
Daarmee hoopt Scouting duidelijk te maken
dat juist meisjes heel veel kunnen opsteken
van Scouting. Traditioneel waren er in
Nederland ook altijd net zo veel meisjes lid
van Scouting als jongens. De laatste jaren
lopen de aantallen meisjes echter terug.
Internationaal gezien zijn er veel landen
waar er (ruim) meer meisjes lid zijn van
Scouting dan jongens.
De Scouting Tono-groep is een
scoutinggroep die in 1934 is opgericht als
meisjesgroep. Pas in 1985 werden de
eerste jongens toegelaten. Ook voor ons is
dit dus een mooie campagne,die we graag
onder de aandacht brengen. En extra leuk:
voor de Scouts is er een wedstrijd, alleen
voor meisjes, om een dagje je droombaan
te winnen. Kijk even in je Scouting
Magazine voor de details.

ACTIVITEITENKALENDER

14 en 15 juni . Boerderijweekend Welpen
21 en 22 juni . Kampeerweekend Scouts
12 juli . . . . . . . . . . Laatste opkomst uitje
18 t/m 21 juli . . . . . . Zomerkamp Scouts
19 t/m 24 juli . . . . . Zomerkamp Welpen
19 juli t/m 29 aug . . . . . . Zomervakantie
6 sept . . . Eerste opkomst nieuwe seizoen
13 sept . . . . . . . . . . . . . . Open ochtend

VERJAARDAGSKALENDER

De jarige joppen van juni van harte
gefeliciteerd!
4 Chikai (N. Doek) . . . . . . . Leiding
5 Duif (S. Polderman) . . . . . Leiding
5 Bram Lansbergen (11) . . . . . Scout
22 Connor Spruit (7) . . . . . . . . Welp


