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Voor je ligt de Beverspecial. Een speciale uitgave
van de Tono Tamtam. De Scouting Tono-groep
gaat namelijk iets bijzonders doen: een
Beverkolonie oprichten.

Bevers zijn jonge scouts van 4 tot 7 jaar. Meisjes
en jongens die samen spelen en avonturen
beleven leuk vinden. Samen vormen ze een
Beverkolonie. Op 5 November aanstaande is er
een speciale Open Middag voor alle meisjes en
jongens die geïnteresseerd zijn om bever te
worden. Daarna zijn de opkomsten van de
bevers om de week van 14:00 tot 16:00 uur.
Genoeg reden om een Tono Tamtam special uit
te brengen over de komende bevers.

Scouting Nederland noemt kinderen van 4 tot 7
jaar Bevers. Deze speltak bestaat uit meisjes en
jongens en zij zijn de jongste leden van de
enorme scoutingfamilie.

Bevers spelen in Hotsjietonia, het dorp waar
Stuiter en zijn vrienden wonen. In deze
fantasiewereld leven onder andere Steven
Stroom, Bas Bos en Fleur Kleur. Zij hebben
allemaal hun eigen eigenschappen. Zo houdt
Steven van speurtochten, Bas van alle dieren in
het bos en Fleur van Knutselen en Schilderen.

Samen met deze themafiguren spelen de bevers
hun (fantasie)spel.

Voor de nieuwe bevergroep is de Scouting Tono-
groep een samenwerking aangegaan met de
Scouting BvH. Het stafteam zal bestaan uit Hathi,
van onze eigen groep, en een staflid van de BvH.
De ene week organiseert dit stafteam het
programma voor de bevers van de Scouting
Tono-groep, de andere week voor de Bevers van
de Scouting BvH. Reden genoeg om de stafleden
even voor te stellen.

“Hoi, ik ben Hathi. In het dagelijks leven heet ik
Thomas Langeweg en ik draai al weer vier jaar
bij de welpen van de Scouting Tono-groep. Dat
blijf ik ook doen, en ik zal die ervaring zeker
gaan gebruiken bij de bevers. Ik ben 20 jaar en
heb vorig jaar mijn MBO-studie afgerond. Nu
werk ik, maar mogelijk ga ik volgend jaar
verder studeren. Ik heb heel veel zin om samen
met de bevers op ontdekking te gaan in
Hotsjietonia”.

“Ik ben Daphne. Ik ben 18 jaar en al een tijdje
lid van de Scouting BvH. Toen er rond werd
gevraagd wie leiding wilde geven bij de bevers
heb ik mij direct opgegeven. Nu nog hopen dat
er veel kinderen zich aanmelden om bever te
worden, zodat we snel een hele leuke groep
kinderen krijgen.”

Op zaterdag 5 November organiseert de
Scouting Tono-groep een open middag,
speciaal voor de bevers. Dit is ook direct de
start van de nieuwe bevergroep. Ouders en
hun dochter of zoon zijn dan van harte welkom
in ons groepshuis aan de Sweelincksingel 3 in
Schiedam (onderdeel van Boerderij
Landvreugd).

Vanaf 14:00 uur gaan we met de kinderen die
komen kijken Hotsjietonia verkennen en het
beverspel spelen. Scouting voor 4 tot 7-jarigen
dus. Voor de ouders houden we een
informatieve bijeenkomst. We vertellen dan
hoe het er bij de bevers aan toe gaat, en
ouders kunnen alle vragen stellen die ze willen.

Daarna is er dus om de week opkomst voor de
bevers. Natuurlijk mogen alle kandidaat
bevertjes drie opkomsten geheel vrijblijvend
met de bevers meedraaien. De scoutingkleding
is dan nog niet nodig.

Nog even alle praktische informatie op een rij:
Op 5 November is er een Open Middag voor
alle meisjes en jongens van 4 tot 7 jaar die bij
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de bevers komen kijken. Voor ouders is er dan
een informatiesessie waar ze al hun vragen kwijt
kunnen. Daarna zullen de bevers om de week
hun opkomst houden. De opkomsten van de
bevers zijn in ‘t Koetshuis, het groepshuis van de
Scouting Tono-groep. De bevers komen bij
elkaar van 14:00 tot 16:00 uur.

De contributie bedraagt €7,25 per maand. De
scoutingkleding voor bevers is een rode blouse
met de zwarte das. Deze hoeven nog niet direct
aangeschaft te worden. Na inschrijving spreken
ouders met de leiding af vanaf wanneer de
scoutingkleding wordt gedragen.

Met vragen kan je altijd bij de leiding terecht.
Post verzonden naar het emailadres
Bevers@Scoutingtono.nl komt bij de beverleiding
uit. Hathi is ook telefonisch bereikbaar onder
nummer 06-52875258.

Op 5 November zijn alle meisjes en jongens van
4 tot 7 jaar oud welkom op de Open Middag van
de Bevers. Weet u, of kent u nog kinderen in
deze leeftijdsgroep die ook graag mee willen
doen? Gaaf deze informatie dan even door.

Deze informatie staat ook op onze website
www.scoutingtono.nl. In de gang liggen ook
folders die iedereen mee mag nemen en die je
aan de ouders van deze kinderen kunt geven.


