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(Bijna) vakantie!
Voor jullie ligt alweer de laatste Tamtam van dit seizoen. En eigenlijk
is het voor de meeste speltakken ook al vakantie.
De bevers zijn de laatste opkomst van het seizoen naar het Maritiem Museum geweest, met de metro, wat op zich al een heel
avontuur is! En vorige week zijn ze een nachtje bij Scouting wezen
slapen voor hun zomerkamp.
De welpen en scouts waren met Hemelvaart al op kamp geweest,
en zij sloten hun seizoen ook af met een leuk uitje. De welpen gingen een dagje naar Plaswijck Park en de scouts gingen springen en
stuiteren bij 010-Jump.
Ook de vrijwilligers hebben het seizoen al afgesloten met een gezellige barbecue; in de regen, maar daar lieten de chefs Peter en
Marco zich absoluut niet door uit het veld slaan. Luifel erboven en
bakken maar!
Alleen voor de explorers en voor de stam is het seizoen nog niet
helemaal afgesloten; de explorers vertrekken zaterdag (vroeg!) naar
het Brexbachtal in Duitsland en op 6 augustus vertrekt de stam naar
Villach in Oostenrijk.
Op zaterdag 27 augustus is iedereen weer van harte welkom voor
een nieuw scoutingjaar met avonturen en uitdagingen. We kregen
ook de vraag of vriendjes en vriendinnen met belangstelling voor
scouting weer meegenomen mochten worden: die zijn ook vanaf 27
augustus weer van harte welkom. Hou eventueel
www.scoutingtono.nl/programma in de gaten voor afwijkende tijden.
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Wat gaan we
doen?
2 & 3 juli: Beverkamp
2 juli: Welpen naar Plaswijck
2 juli: Scouts naar 010-Jump
9 t/m 21 aug: zomervakantie
9 t/m 16 juli: Explorerkamp
6 t/m 13 aug: Stam op kamp
27 augustus: 1e opkomst na
de zomervakantie

Tono tamtam
Van de Bevers
Tekst

Het eind van het seizoen
De bevers hebben weer een drukke maand achter de rug, omdat het seizoen bijna
is afgelopen. De bevers hebben eerst een verhalenopkomst gehad, met verschillende soorten verhalen, en spelletjes die met verhalen te maken hadden.
De week daarna was het laatste uitje naar het Maritiem Museum, waar de bevers
de hele dag hebben gespeeld, en leuke dingen hebben gezien. Voor we weer vertrokken hebben we nog een ijsje gegeten, en toen was het alweer tijd om met de
metro terug naar huis te gaan.
Het water spetterfestijn is een jaarlijks feestje dat alles met -een grote verrassingwater te maken heeft. Er werden eendjes gevist, er werd gekatknuppeld, en er
werd water vervoerd door buizen. Helaas was daarna het seizoen bijna ten einde,
er was alleen nog het zomerkamp.
Professor Plof was een proefje aan het doen, maar het ontplofte en de kalender
raakte verspreid over het hele terrein en daarbuiten. Onderweg naar de speeltuin
werden er data gevonden waarop de bevers jarig waren, en omdat de kalender
door elkaar lag, werd er een kerstdiner gegeten, gevolgd door het paasontbijt de
volgende dag, want de bevers bleven op scouting slapen. Na vaderdag en moederdag gevierd te hebben, was ook het zomerkamp alweer afgelopen, en is het
nu tijd voor vakantie! Hopelijk zien we iedereen weer na de zomervakantie, op 27
augustus!
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Van de Welpen
Hoi allemaal!

De welpen hebben veel beleefd. Zo hebben ze de jungledag gehad. Daarbij hebben ze allerlei verschillende spellen gedaan met heel veel welpen van de regio.
Ook hebben de welpen 12 kg afval in het Beatrix Park opgeruimd.
Als afsluiting van het seizoen zijn we naar Plaswijck Park gegaan. Daar hebben de
welpen heel erg genoten van hun dag!
Fijne vakantie en tot 27 augustus!

Hieperdepiep! Tijd voor een feestje!
Omdat er in augustus geen Tamtam uitkomt, feliciteren we hier de jarigen van juli én van
augustus:
In juli is het feest bij Michiel, Silas, Astid, Kris, Martijn, Elien & Sophie.
Tekst
En in augustus hangen er slingers voor Sara, Jeremy, Lucas, Beren, Lujane, Daniël, Job,
Svea, Hathi, Astrid & Prof. Plof!
Allemaal van harte gefeliciteerd en (alvast) een fijne verjaardag gewenst!
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Van de Scouts
De laatste loodjes

Een geruime tijd geen stukje van de scouts, “tsja” helaas is het vrij druk bij de
speltak geweest. Over de laatste maanden hebben we namelijk genoeg gedaan en
is er veel te vertellen, zo hebben we per ploeg meegedaan aan de Playbackshow,
zijn we bezig geweest met vlotten bouwen (waarbij er ook een aantal toekomstige scouts zijn komen kijken) en het allerbelangrijkste ons Hemelvaartskamp naar
Austerlitz. Natuurlijk hebben we voor de rest ook niet stil gezeten, de scouts hebben hun kampvuur skills wat opgepakt en is het wel heel nat geworden tijdens het
waterspetterfestijn.
Om maar meteen naar het slechte nieuws toe te werken, helaas gaat onze kersverse scoutsleider ons nu al verlaten. Albert gaat nog gezellig mee naar het laatste
uitje van het scoutingjaar, maar stopt hierna met het leiding zijn bij de speltak.
Dat is natuurlijk heel erg jammer en we zullen hem zeker gaan missen, en dan
vooral zijn ervaring bij Defensie die hij meenam richting de scouts. Denk aan zijn
geweldige Workshops, die we nu al hebben omgedoopt tot “Albert’s Workshops”!
We zijn dus nog heel erg hard op zoek naar versterking van ons team. Ken je
iemand of weet je iemand die hier wel interesse in zou kunnen hebben, laat die
persoon dan een mail sturen naar info@scoutingtono.nl of even bellen of contact
opnemen met iemand van de leiding.
Over het uitje gesproken, dat is natuurlijk ook “slecht” nieuws, dat was alweer de
laatste opkomst voor de zomervakantie. En wat hebben we gedaan? We zijn naar
Jump-010 geweest, een trampoline hal waar we heerlijk konden springen en stuiteren. Daarna gaat het weer een hele tijd duren voor er weer opkomsten zijn. De
eerste opkomst zal pas 27 augustus zijn, maar gelukkig hebben we dan wel heerlijk
kunnen uitrusten. Fijne vakantie allemaal!

Tekst
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Van de Explorers
(Bijna) op kamp!

De Explorers zijn de hele maand druk bezig geweest hun zomerkamp voor te bereiden, want dat is al bijna. De hele maand werden
er materiaallijsten en boodschappenlijsten gemaakt, er werden
ideeën voor activiteiten bedacht, en er werden nog een paar laatste
kleine dingen geregeld. Het water spetterfestijn kwam daar nog even
tussendoor, gevolgd door de vrijwilligersbarbecue. Dat was gezellig,
maar toen moesten we weer verder met het kamp voorbereiden.
Op dinsdag zijn er spullen klaargezet om ingepakt te worden, zodat
we zaterdag vroeg kunnen vertrekken, zodat we op tijd in Duitsland
aankomen, We hebben er allemaal heel veel zin in, en tot na de
vakantie!

VrijwilligersBBQ
Het is een goede traditie om
vrijwel iedereen die iets voor
de Scouting Tono-groep heeft
gedaan (minstens) één keer per
jaar te bedanken. Op 25 juni
was daarom iedereen uitgenodigd voor de vrijiwlligersBBQ.
Na een zonovergoten dag met
het WaterSpetterFestijn bleek
het de hele avond te regenen.
We hebben de tafels dus maar
binnen neer gezet, en buiten
een afdak neergezet net naast
de BBQ, zodat de chefs net
droog konden staan.
Voor de gezelligheid maakte dit
niet uit: de sfeer was prima. Onder het genot van een hapje en
drankje werden de ervaringen
van het afgelopen jaar uitgewisseld en plannen gemaakt voor
het komende seizoen. De vrijwilligers die nu geen kamp hebben
gaan eerst van de vakantie
genieten, om daarna weer, vol
inspiratie, het komende seizoen
te gaan plannen.
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Vacature

Tweede penningmeester
Ook zo trots op de fantastische activiteiten die uw kind elke week kan doen bij de
Scouting Tono-groep? Dit wordt georganiseerd door onze stafleden. Zij kunnen dit
organiseren omdat er, achter de schermen, veel mensen aan de slag zijn om de
juiste voorwaarden te scheppen. Zo’n “voorwaardenschepper” is ook de penningmeester. Nooit op de voorgrond, maar absoluut noodzakelijk om het bestuur te
voorzien van de juiste input voor haar beslissingen en om te zorgen dat de stafleden zich op de spelzaken kunnen concentreren, en niet op de financiële zaken.
Hebt u er wel eens over gedacht om zelf te helpen om te zorgen dat de leiding
zich vooral bezig kan houden met spelzaken? Dat kan nu. We zoeken namelijk
een tweede penningmeester. Iemand die, in onderling overleg, enkele taken wil
overnemen van onze huidige penningmeester. Welke dat zijn bespreken we graag
onderling, zodat je hier je eigen keuzen in kwijt kan. Meld je aan via
r.spruit@scoutingtono.nl en we gaan rond de tafel zitten om te bespreken wat je
eigen wensen zijn, en wat je in zou kunnen brengen.
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