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Van de Bevers  
Kunst, kunst en nog eens kunst! 

Hoi allemaal!  
 
Deze hele maand zijn de Bevers heel druk bezig geweest. Keet 
Kleur had namelijk een brief van de koningin van Hotsjietonia 
gekregen, of ze een museum wilde maken met ‘andere’ kunst dan 
wat je normaal in musea ziet. Keet vroeg of de Bevers haar wilden 
helpen, en dat deden ze maar als te graag! Ze experimenteerden 
met kleuren, knipten gaatjes in papier om een mooi patroontje te 
maken, gingen met spuitverf aan de slag, en dansen. En dat was 
nog maar de eerste week! De week daarna gingen de Bevers 
collecteren voor Jantje Beton. Dat vonden ze zó leuk, dat ze niet 
meer wilden stoppen om naar de speeltuin te gaan. Uiteindelijk is er 
een mooi bedrag van 750 euro opgehaald. De twee weken daarna 
werd er weer hard gewerkt aan het museum, dit keer met klei en 
kralen, maar er werd ook geschilderd met alles behalve een kwast, 
zoals vorken, lege flessen en lege keukenrollen. 
En vorige week was het dan zover: de tentoonstelling! Er werden 
nog een paar laatste kunstwerken gemaakt met kranten, en 
stoepkrijt op de grond. Toen was er een noodgeval, want een 
kunstenaar was zijn spullen kwijtgeraakt in de boomgaard. Toen 
alle kwasten, potloden en bakjes glitter weer gevonden waren, was 
het tijd om de tentoonstelling te openen. Bijna alle ouders waren er, 
en Keet was zó onder de indruk van alle mooie kunstwerken, dat 
iedereen de Keet-Kleur badge heeft verdiend, om op de linkermouw 
van het uniform tentoon te stellen. 
 

 Vacatures 
 

De Scouting Tono-groep is 

een organisatie die draait op 

vrijwilligers. Sommige van 

die vrijwilligers ziet u als 

ouder elke week op het 

groepshuis, maar ook achter 

de schermen zijn er heel veel 

mensen actief. 

Sommige vrijwilligers zijn elke 

week op het groepshuis, anderen 

zijn er niet elke week, maar zij zijn 

wel “op afroep” beschikbaar voor 

bijvoorbeeld kampen of bij grote 

activiteiten en weer anderen doen 

hun werk juist op de achtergrond. 

Al die vrijwilligers zijn broodnodig, 

en nu onze groep de afgelopen 2 

jaar zo enorm gegroeid is, is ook 

de vraag naar “helpende handen” 

gegroeid. Daarom vindt u in deze 

Tamtam twee oproepen: één voor 

een extra penningmeester, en één 

voor ons ToTeam. 

  
 

  

Jarigen! 

In april is het feest bij  

Marco, Wilma, Marja, Jordy, Matylda, Fenna, Brian, 

Kim en Sascha. 

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne dag! 
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Van de Welpen  

Hoi allemaal! 

De welpen hebben weer veel beleefd. Ze hebben een Olympische Spelen 

gehad. Daar hebben ze leren boogschieten, een race op de familieski’s, 

kogelstoten, verspringen en er was een bungee-run.  

We zijn langs de deuren geweest om geld op te halen voor Jantje Beton.  

En de welpen hebben een Crazy88 regio opkomst gehad, waarbij ze allemaal 

opdrachten moesten doen voor punten.  

Deze maand sloten we af met proefjes. Zo hebben de welpen slijm gemaakt, 

een regenboog proefje met keukenpapier en stiften gedaan, een flessenorgel 

gemaakt en een proefjes gedaan met een kompas van naald en een blaadje in 

het water. De welpen hebben het weer naar hun zin gehad.  

Groetjes uit de jungle  
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Van de Scouts 

Scouting-wedstrijden in aantocht! 

De maand maart ging voor de scouts weer veel te snel  
voorbij, het stond namelijk helemaal in het thema van  
de Regionale scouting wedstrijden. En natuurlijk de  
voorbereiding daarvan. Want wat een werk is dat zeg, 
daar aankomen en alles zelf regelen en klaarzetten!  
Natuurlijk wel een opgave voor onze scouts, zeker  
omdat ze nooit eerder op een RSW zijn geweest.  
De RSW is zelf pas in april maar daarvoor hebben  
we nog een voorbereidingsweekend gehad in maart.  
 
Maart hebben natuurlijk niet helemaal volgestouwd met RSW-
activiteiten, ook hebben we met de scouts meegedaan met het 
collecteren voor Jantje Beton. Waar we een groter bedrag dan 
vorige jaar hebben ingezameld voor een goed doel! Bij de scouts 
hadden we zelfs een aantal toppers die extra hebben 
meegeholpen in de middag. Laten we vooral ook het afscheid van 
Lukas en Antoinette niet vergeten, na jaren helpen en meedoen 
nemen die een stap terug om zich volledig te focussen op de 
explorers. Onze scouts hoeven ze natuurlijk niet te missen; ze 
komen hen al snel tegen als ze gaan overvliegen. Verder hebben 
we ook nieuwe patrouilles geïntroduceerd en de leiders en de 
assistenten daarvan uitgekozen. Veel succes in jullie nieuwe 
rollen, scouts! 
 
In de aankomende maand beginnen we natuurlijk heel spannend 
met de wedstrijden, waarbij beloofd is dat ze iets extra's krijgen als 
ze die winnen! Verder willen we deze maand wat  
extra aandacht geven aan het pionieren, dat kan  
zeker wel beter bij scouts. Laten we kijken of we  
iets groots en bijzonders kunnen maken!  
Volgende Tamtam hoor je van ons het resultaat!  
 

 

 

 

 

 

[Trek de aandacht van uw lezer met 

een veelzeggend citaat uit het 

document of gebruik deze ruimte om 

een belangrijk punt te benadrukken. 

Sleep dit tekstvak als u het ergens 

anders op de pagina wilt plaatsen.] 

 

Wat gaan 

we doen?  

• 8 t/m 10 april – RSW Scouts 

• 22 & 23 april – Playbackshow-weekend Welpen 

• 23 april - Kennismaking ToTeam 

• 7 mei – Explorer BBQ 

• 26 t/m 29 mei – Zomerkamp Welpen 

• 26 t/m 29 mei – Zomerkamp Scouts 

• 9 t/m 16 juli – Zomerkamp Explorers  
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Van de Explorers  
We willen op kamp! 

De Explorers zijn druk bezig geweest voor hun zomerkamp deze maand. Zo willen we 
geld verdienen voor ons kamp door een barbecue te organiseren. Dus als je zin hebt om 
te barbeknoeien, en je wilt de Explorers helpen hun zomerkamp te betalen, dan is er op 
7 mei een barbecue op scouting! Voor kinderen tot 12 jaar kost het 10 euro, en voor 
iedereen daarboven en volwassenen kost het 20 euro. Er komt een inschrijfformulier 
aan, en als je een vraag hebt, kun je contact opnemen met de Explorers. 

 
Als je niet zo van barbecue houdt, maar wel wilt helpen, verkopen we ook geknoopte 
armbandjes en dasringen voor 5 euro per stuk. Er zijn kant-en-klare, of je vult de 
bestellijst in, die op de boekenkast bij het hek ligt. Daarop kun je je wensen aangeven en 
maken de Explorers jouw armband of dasring op bestelling! 
Verder zijn we deze maand bezig geweest met het insigne Expressie, zo zijn we hard 
aan het werk om dingen te maken voor het Welpenkamp, en hebben we gesoldeerd. En 
we zijn natuurlijk bezig geweest kampacties te bedenken! 
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Algemeen  

Penningmeester vacature  

Al zo’n 14 jaar is Jan onze penningmeester. Een prima penningmeester  
waar we heel blij mee zijn. 
 
Op verzoek van Jan zijn we nu wel op zoek  naar een tweede  
penningmeester die enkele van zijn taken over zou willen nemen. Wat  
precies, dat kan in overleg. We zoeken daarbij iemand die het leuk zou  
vinden het gezellige team van de Scouting Tono-groep te komen  
versterken, die het leuk vindt om met haar of zijn inzet de Scouting Tono- 
groep te helpen, zodat alle jeugdleden wekelijks het spel van scouting kunnen 
spelen en die kan omgaan met cijfers of bereid is dat te leren. Het bestuur houdt 
zo’n 4 à 5 vergaderingen per jaar, waarbij we een goede sfeer erg belangrijk 
vinden. Lijkt het u wat? Laat het even weten via r.spruit@scoutingtono.nl of via de 
leiding van uw kind, dan gaan we in overleg over wat u wil, en wat het beste bij u 
past. 
 
 

Het ToTeam op de koffie  

Het ToTeam is een groep vrijwilligers binnen de scouting Tono-groep die ondersteunt bij 

activiteiten waar wat extra handen welkom zijn, helpen bij opruimen en schoonmaken, op 

kamp extra ondersteunen etc. Het ToTeam is de laatste tijd aardig gegroeid in aantal en 

we hebben al een paar keer kunnen helpen bij verschillende vragen vanuit de speltakken.  

Vanwege alle maatregelen is het niet makkelijk geweest om elkaar te ontmoeten maar dat 

is gelukkig nu anders. 23 april aanstaande willen we daarom een kop koffie of thee 

drinken om elkaar wat beter te leren kennen en misschien ook wat tips en ideeën uit te 

wisselen voor het ToTeam. Lukas zal vanuit het groepsbestuur informatie geven over de 

groep en waarom het fijn is als de inschrijvingen van het ToTeam geregeld kunnen 

worden. Om 10.00 uur staat de koffie en thee klaar! We hopen dat alle ToTeam leden 

kunnen komen. Nog niet betrokken bij het ToTeam, maar wel geïnteresseerd? Voel je 

welkom om aan te sluiten! Tot zaterdag de 23e! 
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Sponsorkliks 

 

Maart heeft 6 sponsoringen opgeleverd via Sponsorkliks: drie via Bol.com voor € 0,79, 

twee via Coolblue voor € 12,64 en één via Booking.com voor € 11,81. Tezamen toch een 

opbrengst van € 25,24. Zo brengen meerdere kleine bedragen toch een leuk bedragje op 

voor de Scouting Tono-groep. 

Ons sponsoren is simpel: wilt u iets bestellen bij uw favoriete webshop? Ga dan naar 

www.scoutingtono.nl en scrol omlaag tot het sponsorkliks-blokje. Zoek je eigen webwinkel 

op en klik op ‘bestellen’. U bestelt nu op de normale wijze, met normale prijzen, alleen 

ontvangt de Scouting Tono-groep nu een kleine commissie. Doet u ook mee? 

En nee, wij kunnen niet zien wie er iets bestelt, en ook niet wát u bestelt.  

 

 

Kinderkledingruilbeurs 

 
Drie weken lang was het mogelijk kinderkleding in te leveren bij de  
Scouting Tono-groep. Het doel was de kinderkledingruilbeurs  
die door De Kleine Ambassade en Bliep werd georganiseerd op  
30 maart.  
Maar liefst 8 volle dozen zijn er bij de organisatoren afgeleverd,  

waarmee heel wat kinderen weer konden 
kiezen uit leuke, passende kinderkleding. 
Iedereen die kleding heeft ingeleverd: 
bedankt! 
 

 

 
 

 

 

http://www.scoutingtono.nl/

