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sleutelhangers en gaan we direct door met de
AN HET BESTUUR
PlayBackShow. De PlayBackShow? Welpen die al
langer lid zijn, zijn waarschijnlijk al aan het
Voor u ligt de eerste Tamtam van het nieuwe
verzinnen welke nummers ze gaan doen: bij een
jaar; vanwege de vakantie iets later dan
playbackshow doe je alsof je een liedje zingt.
gebruikelijk.
Playbacken dus. Dat kan zijn alleen, of met zijn
En ook al is het al bijna februari, toch willen wij
tweeën, drieën of met een grotere groep. Je mag
iedereen nog een goed 2019 toewensen, en
je verkleden als je idool of als willekeurige popster.
vooral veel Scouting-plezier, het komende jaar.
Op 26 januari houden we de generale repetitie, en
Aan de programma’s zal het in elk geval niet
op 9 februari nodigen we alle ouders, opa's, oma's,
liggen, want alle speltakken hebben voor de
komende maanden weer erg leuke activiteiten op familie en bekenden uit om te komen kijken naar
jouw optredens. Omdat we de playbackshow
het programma staan.
samen met de bevers en de scouts doen mag je dit
jaar maximaal met twee nummers meedoen. Er
De afgelopen weken is het u misschien
komt een deskundige jury die bepaalt wie de
opgevallen dat er wat nieuwe gezichten zijn
binnen de staf. Zoals u ongetwijfeld weet, zijn we wisselbeker een jaar lang mag houden. Win je, dan
komt jouw naam ook op de wisselbeker, net als de
al lang op zoek naar nieuwe stafleden, dus we
namen van de kinderen die deze wisselbeker sinds
zijn erg blij dat Koning Lowie (T. Roeling) en
1989 hebben gewonnen.
Sona (L. van Stokken) mogen verwelkomen.
Tussen de generale repetitie en de playbackshow
We zullen hen vragen zich in een volgende
in houden we ook nog een weekend voor de
Tamtam nader voor te stellen.
welpen. Hier komt uiteraard nog een aparte brief
Bij de Bevers kon het stafteam, wanneer nodig,
over, dus houd deze even in de gaten.
al rekenen op de hulp van Explorer Joost
Lansbergen, en hij heeft aangegeven dat hij bij
deze speltak wel een vast staflid wil worden.
Dus Koning Lowie, Sona en Joost, van harte
AN HET ERWOUDVENDEL
welkom!
De afgelopen tijd is er weer een hoop gebeurd
AN DE LIMWORMPJESKRING binnen het oerwoud. De scouts hebben een
spannende kookwedstrijd gedaan en hier hebben
we een klein stukje van de winnaar:
Hoewel we al in 2019 zijn, kijken we nog even
met veel plezier terug naar december waar de
Ik ben Darko en heb de eerste plaats van de
welpen zelf chocoladeletters maakten. Niet elke
masterchef 8 december 2018 en ik heb gewonnen
welp blijkt chocolade te lusten, maar dat maakt
met een wrap met avocadosaus , kip, bacon en
verder niet uit. Plezier genoeg. Ook was het erg
leuk alle ouders/verzorgers te ontmoeten tijdens aardbeien. Mijn lievelingsgerecht was de pasta van
Dylan. Ira is tweede geworden, en Megan eigenlijk
het kerstontbijt, waar de welpen ook nog eens
ook, maar die had een drank in plaats van een
vol trots hun kerstwens in de vorm van een
baksel. Ira had pizzarolletjes met strooikaas,
lipdub toonden. En wat is die leuk geworden!
salami, saus, en Italiaanse kruiden. Megan had
De vakantie is weer voorbij, en iedereen staat
Butterbeer van melk, veel vanille, veel boter, en
weer te trappelen om weer nieuwe avonturen te
beleven. De leiding heeft het programma tot aan héél veel suiker. Dat was wel lekker, maar geen
eten.
de zomervakantie gemaakt, en zijn weer tot de
conclusie gekomen dat er te weinig weken in een
half jaar zitten. Omdat dit best een grote periode Ook zijn we nog buiten het oerwoud geweest naar
het groepskerstfeest., wat erg gezellig was. Nu de
is, is een en ander natuurlijk nog wel onder
voorbehoud. Zaken kunnen wel eens veranderen. eerste opkomst met vuur en frikandelen er weer op
zit, hebben wij mooi via de rooksignalen de laatste
In januari gaan we in ieder geval Elise en Frans
berichten door kunnen sturen. Hopelijk krijgen we
installeren, maken de welpen zelf hun eigen
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binnenkort weer contact via de trommel, want de
rook heeft velen van ons flink laten huilen.

overleg per kwartaal. Daarnaast zijn er enkele
werkgroepen aan de slag gegaan om de lopende,
danwel vastgelopen, dossiers vlot te trekken. Een
Vandaar dat we zeggen, veel leesplezier en
verplaatsing van “Scouting” naar de wethouder
hopelijk tot de volgende.
verantwoordelijk voor “Sport” leek haar niet aan de
orde, aangezien het niet uit zou moeten maken
onder welk gemeentelijk beleidsterrein je valt. De
IT
“verhuizing” van “Welzijn” naar “jeugd” wordt
daarom wel doorgevoerd.
Hit? Wat is dat nu weer. Een HIT is een Hike,
Als scoutinggroepen zijn we blij met de
Interesse- of Trapperskamp. En daar zijn er 80
uitgesproken intenties en zien we dat er een start
verschillende van, die met pasen op 7
is gemaakt de vastgelopen dossiers vlot te trekken.
verschillende plaatsen in Nederland worden
Wij willen dit graag de komende periode tot bloei
gehouden. Die 80 HIT's worden door Scouting
zien komen, hier actief in deelnemen en de
Nederland georganiseerd. Je schrijft je dus ook
niet als groep in, maar gewoon zelf. Dus als scout wethouder aanspreken mocht er toch sprake zijn
van een terugval. Zodra de nodige resultaten
in je eentje, of samen met je vriendin of vriend.
zichtbaar zijn kunnen we dan evalueren of het
Of samen met je ouders voor een welpen- of
beverhit. Met wat andere explorers van die groep beleidsterrein waar “Scouting” onder valt nu wel of
niet relevant blijkt te zijn en, waar nodig, het
die je op kamp tegen kwam of… nu ja, met wie
onderwerp “beleidsterrein” opnieuw op de agenda
je maar wil. Bijvoorbeeld voor de de
zetten.
Beginnershike in Dwingeloo, de Bever-HIT in
Het belangrijkste dossier voor de Scouting
Alphen aan den Rijn, de meidenHIT in Mook of
Tono-groep dat vrijwel stil lag, is natuurlijk de
bijvoorbeeld het Welp-Ouder-Avonturenkamp in
Baarn. Maar je kunt natuurlijk ook naar de Grijze huisvesting. Met twee ambtenaren is op 8 januari
gesproken. Hier zijn opnieuw onze ideeën onder de
Jager-HIT in Heerenveen, de TheaterHIT in
Mook, de Overleef jij… Expeditie Robinson-HIT in aandacht gebracht en deze keer zijn er wel
Zeeland, de Kookkamp- of anders de LARP-HIT in vervolgstappen gedefinieerd. Dit betreft
voornamelijk uitzoekwerk, zowel van de gemeente
Harderwijk of natuurlijk de Wie-is-de-mol-HIT in
als van de Stichting Scouting Tono. Met de
Baarn. Keuze genoeg. Op http://hit.scouting.nl
resultaten hiervan kunnen we bepalen welke van
lees je er alles over. Op 27 januari start de
de huidige ideeën zowel wenselijk als kansrijk is.
inschrijvingen, en de ervaring leert dat sommige
HIT's binnen een dag vol kunnen zijn. En als je
bent ingeschreven, laat je het ons dan ook even
ERSOONSGEGEVENS
weten?
Als uw kind lid wordt van Scouting Nederland via
de Scouting Tono-groep, dan hebben we hier
AN DE TICHTING
enkele gegevens voor nodig. Deze gegevens zijn
altijd in te zien. Ga naar http://sol.scouting.nl.
Het stichtingsbestuur houdt zich bezig met onze
Heeft u hier nog geen account, dan kunt u dat als
huisvesting, financiën en materialen, in
ouder zelf aanmaken voor uw kind. U heeft dan
tegenstelling tot het groepsbestuur, dat zich
inzage in alle gegevens, en kunt deze waar nodig
bezig houdt met alle spelzaken. In de vorige
zelf aanpassen. Handig bij een verhuizing, een
Tono Tamtam vertelden we al dat we door
nieuw mobiel nummer of ander e-mailadres. De
wethouder van Aken waren uitgenodigd, omdat
vrijwilligers hebben alleen inzage in deze gegevens
de Schiedamse Scoutinggroepen graag net zo
voor zover dat nodig is voor onze eigen
behandeld willen worden als sportverenigingen.
ledenadministratie. Dus beverleiding kan alleen de
Dat gebeurt nu niet, en de gemeente kan niet
adresgegevens van de bevers zien, de
uitleggen waarom daar verschil wordt gemaakt.
welpenleiding die van de welpen, het
Het gesprek hierover is op 4 december geweest.
Wethouder van Aken heeft hierin ruiterlijk erkend groepsbestuur ziet alleen de adresgegevens van de
leden en de penningmeester en stichtingsvoorzitter
dat “Scouting” de laatste jaren inderdaad wat
zijn de enigen die bij de financiële gegevens
buiten beeld was geraakt binnen de gemeente,
kunnen. Slechts enkele aangewezen
en gaf aan dit weer te willen veranderen. Ze
functionarissen van een regio of de landelijke
stelde voor het halfjaarlijkse overleg tussen de
scoutinggroepen en de wethouder weer in ere te organisatie kunnen bij de gegevens van uw kind,
en dan alleen als deze gegevens relevant zijn. Zo
herstellen, en zelf als start te beginnen met een
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kan bijvoorbeeld de penningmeester van de HIT
ARIGEN IN JANUARI
in Baarn zien wie er bij zijn HIT zijn ingeschreven
en al betaald hebben, maar hij kan hij andere
In januari mogen Floor, Manta, Charlotte, Noortje
gegevens zien. Zo is uw privacy optimaal
en Shannon weer een kaarsje extra uitblazen!
gewaarborgd en klopt er iets niet, dan kunt u zelf Allemaal van harte gefeliciteerd!
de gewenste wijzigingen doorvoeren.

J

SOCIAL MEDIA
Volgt u ons al? We laten natuurlijk graag aan de
buitenwereld zien wat we zoals doen bij de
Scouting Tono-groep. Dat doen we via Facebook
(@scoutingtono), twitter (@ScoutingTono) en
Instagram (@tonogroep). Volgt u ons ook?
Bezwaar tegen (herkenbare) afbeeldingen van uw
kind? Laat het dan ook even weten, dan houden
we daar uiteraard rekening mee.

SPONSORKLIKS
In de Tono Tamtam van december heeft het
stichtingsbestuur een oproep gedaan om, bij al
uw online aankomen, vooral sponsorkliks te
gebruiken. En dat heeft u zeker gedaan. We zien
een duidelijke toename van het aantal aankopen
waarvan wij een kleine commissie ontvangen.
Dat gaat nog steeds niet om grote bedragen,
maar alles bij elkaar levert het net mooie extra
inkomsten op. Natuurlijk hopen we ook in januari
dat u ons gratis sponsort. Dat blijft heel simpel:
1. Ga naar www.scoutingtono.nl, 2. Scroll naar
het Sponsorkliks blok, 3. Zoek uw favoriete
webwinkel op en klik op de bestel'-knop. U komt
nu op de normale website van uw webwinkel,
met de gewone prijzen, alleen ontvangen wij nu
een klein bedrag. Op www.scoutingtono.nl kunt
u, net onder het sponsorkliks-blok, zien hoeveel
we ontvangen.

ACTIVITEITENKALENDER
12 jan. .. . . . . . . .
12 jan.. . . . . . . . .
16 jan.. . . . . . . . .
19 jan.. . . . . . . . .
25 jan.. . . . . . . . .
2 & 3 feb. . . . . . .
9 feb. . . . . . . . . .
9 feb. . . . . . . . . .
29 mei t/m 2 juni. .
20 t/m 27 juli. . . .
20 t/m 27 juli. . . .
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Eerste opkomst 2019
. . . . Bestuursoverleg
. . . . . . . Groepsraad
. . . . . . . Regiomarkt
Winterhike Explorers
. . . Welpenweekend
. . . . . Playbackshow
. . . . Leidingactivitei
. . . . . . Welpenkamp
. . . . . . Kamp Scouts
. . . . . . Kamp Explo’s

