Tono
tamtam
Oktober 2022

We hebben er zin in!
Dit is de eerste Tamtam na de zomervakantie. Het seizoen is alweer
goed begonnen.
Er is al overgevlogen en de eerste installaties hebben ook al plaatsgevonden. We hopen dat de overvliegers het in hun nieuwe groep
net zo naar hun zin gaan hebben als in de oude groep.
Deze maand beginnen we gelijk goed, met de Duinenmars in Kijkduin. Normaal gesproken wordt die in april gelopen, maar vanwege
corona-beperkingen was het lang onduidelijk of er in april nou wel of
niet gelopen zou mogen worden, dus om het zekere voor het onzekere te nemen, is besloten om uit te wijken naar oktober.
De weersvoorspelling voor deze dag was niet heel geweldig, maar
uiteindelijk leek dat in de praktijk wel mee te vallen, met zelfs hier en
daar een zonnetje.
Een andere oktober-traditie is de Jota/Joti; die zal gehouden worden
in het weekend van 15 oktober en in het eerste weekend van de
herfstvakantie houden de welpen een weekendje.
Dus weer heel veel leuke dingen te beleven deze maand!
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Wat gaan we
doen?
1 okt: Duinenmars
15 okt: Jota/Joti
21 t/m 23 okt: Welpen weekend
17 dec: laatste opkomst 2022

Tono tamtam
Van de Bevers

Op bezoek in Hotsjietonia
We hebben weer een drukke september achter de rug, met allemaal leuke opkomsten. De eerste opkomst van de maand namen we afscheid van Tim en Chase, die
naar de welpen gingen overvliegen. Er lagen balkjes op de grond, Tim en Chase
zaten in een heel grote emmer, en die emmer werd over de balkjes vooruitgeduwd
door andere bevers, tot ze bij de welpen waren. Veel plezier bij de welpen!
De week daarna stond in het teken van boten en water, er werden spelletjes
gespeeld, zoals schipper mag ik overvaren, en er werden bootjes van piepschuim
gemaakt. Alle bootjes zijn heel leuk geworden! De opkomst eindigde met een groot
spel Zeeslagje, waar sommige bevers schepen voorstelden, en het andere team
hun plek op het speelveld moest vinden.
De bevers spelen natuurlijk elke week in het dorp Hotsjietonia, maar wie wonen
daar nou eigenlijk? De derde week van september gingen we kijken wat een paar
bewoners van Hotsjietonia leuk vonden, en of de bevers dat ook leuk vonden.
Iedere bewoner had hun favoriete spel voorbereid. Zo kwamen we er steeds meer
achter of iemand leek op Professor Plof, of op Noa, of toch Sterre, Bas Bos of
Keet.
Helaas alweer de laatste opkomst van september, maar we vierden toch feest,
gewoon omdat het kon! We keken wie een ballon het langst hoog kon houden, we
schilderden met ballonnen, we bonden ballonnen aan onze enkels en probeerden
ze bij elkaar kapot te trappen, en we eindigden met alle overgebleven ballonnen
te laten ontploffen, voor een knallende afsluiter van september. Tot oktober, die
begint met de Duinenmars!
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Tono tamtam
Van de Welpen
Hoi allemaal!

Het seizoen is weer begonnen. Zo startten we met elkaars namen beter te leren
kennen. Ook werden de bekers uitgereikt van de nestwedstrijden van het afgelopen seizoen. Het gele nest is eerste geworden met 59 punten.
De welpen hebben een opkomst gehad met overvliegen; Dana en Daria zijn
overgevlogen naar de scouts en Tim en Chase zijn van de bevers naar de welpen
gekomen.
De welpen hebben samen met de scouts levend Among Us gespeeld. Ook hebben
de welpen een jungle opkomst gehad. Ze hebben het super leuk gehad.

Hieperdepiep! Tijd voor een feestje!
Omdat er in september geen Tamtam uitgekomen is, feliciteren we hier de jarigen van september én van oktober:
In september was er taart bij Oe (Darko), Miranda, Sona (Lisa) en Chil (Lukas).
Alsnog van harte gefeliciteerd en we hopen dat jullie een leuke dag hebben gehad!
Tekst
En in oktober hangen er slingers voor Roos, Ludvik, Jamie, Jan, Dana, Sem, Bagheera
(Kelsey), Bradley, Ira en Sam!
Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!
3
pag 3

Tono tamtam
Van de Explorers
Nieuw seizoen

We hebben onze eerste maand van het nieuwe seizoen er
weer op zitten! Na een leuk zomerkamp en een lekkere vakantie gehad te hebben zijn we deze maand begonnen met het
maken van het programma, het inplannen van weekendjes en
we hebben ons nieuwe bestuur gekozen.
De opkomst erna zijn we hiermee verder gegaan met frikandellen uit de frituur en hebben we het vlaghijsen nog even
herhaald. Ook was er die avond de Dutch Oven Experience
voor de vrijwilligers van Scouting Schiedam, waar sommige
Explorers ook nog naar toe geweest zijn.
10 september was het Darko zijn opkomst! De dag ervoor
was hij jarig en dus organiseerde hij een opkomst. We deden
spelletjes en vulden een quiz in, de winnaar hoefde dan niet te
proeven van de (hele lekkere….) bonen taart. Wilma had geluk, zij hoefde hem niet te eten. Gelukkig kregen we allemaal
daarna alsnog een lekker stukje appeltaart :).
Als laatste zijn we begonnen met het evalueren van de opkomsten voor de jaarbadge en nadat dit ook gedaan was, was de
opkomst afgelopen. Hij was zeer geslaagd!

Statiegeldbonnen AH
Elke maand heeft de Albert
Heijn in het Hof van Spaland
een goed doel voor hun statiegeldbonnenbak. Behalve
een aardig woord voor Scrabble wil dit ook zeggen dat
klanten van deze Albert Heijn
hun statiegeldbon kunnen doneren. Vorige maand was de
Scouting Tono-groep dit goede doel. En de tijd dat we het
Goede Doel van de Maand
zijn is nog wat verlengd, dus
mogelijk zijn we nog steeds
het goede doel voor het statiegeld als deze Tono Tamtam
uit komt. Doet u zelf boodschappen bij de Albert Heijn?
Dan kunt u er ook voor kiezen
uw statiegeldbon te doneren.
In de volgende Tono Tamtam
hopen we bekend te kunnen
maken hoeveel deze actie
heeft opgeleverd.
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Tono tamtam
Geslaagd!
De meest recente Tono Tamtam kwam uit voor de zomervakantie.
Sindsdien is er een aantal vrijwilligers geslaagd voor hun opleiding.
Leela
Voor Leela (Emma van der Zeeuw) mocht de vlag uit voor haar diploma dat ze
haalde op het MBO niveau 3 financieel administratief medewerker. Leela is nu
verder aan het leren voor onderwijsassistent.
Bachelor
De bachelortitel in de Pedagogische Wetenschappen is behaald door Sterre (Monica
Pool). Zij doet de gecombineerde Pabo en de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Leiden. Ook Sterre is nog niet uitgestudeerd en gaat nu
verder voor haar mastertitel in dezelfde opledingscombinatie.
Cameraman
De opleiding MBO Audio-Visuele Specialist van het Grafisch Lyceum Rotterdam
heeft Bas Bos (Bram Lansbergen) van voldoende niveau geacht om hem het diploma van deze opleiding te verstrekken. Bas Bos heeft inmiddels een baan in deze
richting gevonden.

Logo in 3D
Het is al een tijdje geleden dat Keet Kleur (M. Spruit) een 3D-render maakte
van ons logo. Omdat Chil (L. van Mil) haar nog een bedankje wilde geven
heeft hij het logo (laten) printen volgens haar 3D-render.
Het grootste exemplaar komt in het groepshuis te hangen, het tweede
exemplaar is nu van Keet Kleur. Alle vrijwilligers hebben een 3D-geprinte
sleutelhanger van ons logo ontvangen.
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Tono tamtam
Vacatures

Tweede penningmeester
Al zo’n 14 jaar is Jan onze penningmeester. Een prima penningmeester waar we
erg 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 a 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.

Voorzitter stichtingsbestuur

Officieel worden bestuursleden bij alle scouting-organisaties gekozen voor 3 jaar.
Hierdoor is de huidige voorzitter van het stichtingsbestuur aftredend.
De Scouting Tono-groep kent twee besturen: het groepsbestuur voor alle speltechnische- en vrijwilligerszaken en het stichtingsbestuur voor alle zaken rond financiën, roerende- en onroerende goederen (materiaal en huisvesting). Het stichtingsbestuur werkt in opdracht van de groepsraad. Momenteel is R. Spruit (Dolfijn) de
voorzitter van het stichtingsbestuur. In november loopt de huidige termijn van de
stichtingsvoorzitter af. Hierdoor is er per november een vacature voor voorzitter
van de Stichting Scouting Tono. Iedereen die zich kandidaat wil stellen kan dat tot
1 november a.s. doorgeven aan secretaris.stichting@scoutingtono.nl.

Tekst
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