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Een weekje later dan je van ons gewend bent, ligt de eerste Tam-
tam van het nieuwe jaar 2023 op je digitale deurmat. En omdat het 
de eerste uitgave van het nieuwe jaar is, willen we toch nog even 
op de valreep gebruik maken van de gelegenheid om iedereen een 
gelukkig nieuwjaar te wensen, en we hopen dat het ook weer een 
mooi scoutingjaar zal worden.
Dat scoutingjaar is, in elk geval voor de vrijwilligers, alvast goed 
begonnen met een Vrijwilligersweekend. Dat is ook de reden dat er 
vorige week nog geen opkomsten waren, en dat deze Tamtam een 
weekje later verschijnt. Verderop kun je lezen wat onze vrijwilligers 
allemaal beleefd hebben. 

En tijdens de kerst-bijeenkomst werden ook nog een paar vrijwilli-
gers extra in het zonnetje gezet.
De Scouting Tono-groep is volledig afhankelijk van haar vrijwilli-
gers. Zonder deze hard werkers geen scouting. Daarom zijn we niet 
alleen ontzettend trots op onze vrijwilligers, maar ook laten die trots 
ook graag zien.
Tijdens de kerstopkomst ontvingen drie vrijwilligers het jubileum-ere-
teken van Scouting Nederland. Sterre Stroom (Monica Pool) ontving 
het 15-jaar jubileum ereteken voor 15 jaar lidmaatschap van Scou-
ting Nederland, waarvan 5 jaar als vrijwilliger. Keet Kleur (Megan 
Spruit) ontving het 10-jaar jubileum ereteken. Al sinds haar 7e is zij 
lid van de Scouting Tono-groep en sinds 2019 leidster bij de bevers, 
eerst als stagiaire en later als leidster. Ook een 10-jaar jubileum ere-
teken voor Peter Zuurmond die al 10 jaar lang het onderhoud aan 
het gebouw van de Scouting Tono-groep coördineert.

Alle drie vrijwilligers waar de Scouting Tono-groep trots op is, en 
waar de groep niet zonder zou kunnen. Gefeliciteerd!
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Hieperdepiep ...
Deze maand zij er weer een hoop jarigen. Er wordt feest gevierd bij Floor, Manta, 
Storm, Jasmijn, Antoinette, Femke/Marala, Tobian & Shannon.

Allemaal van harte gefeliciteerd en alvast een fijne dag gewenst!

Van de Bevers
De leiding wist het niet meer ...
Het nieuwe jaar is weer begonnen, en de opkomsten dus ook! 

Na een paar weken vakantie wist de leiding niet meer zo goed hoe scouting werk-
te, dus hadden ze de hulp van de bevers nodig. Het begon al toen de leiding de 
opkomst begon door te sluiten, in plaats van te openen. Na een paar pogingen is 
het dan toch gelukt te openen, maar alle spelletjes waren ook andersom! 

Er werd omgekeerd tikkertje gespeeld, met één iemand die wegrent, en de rest 
van de groep als tikker. Daarna was er verstoppertje met één verstopper, en als 
je die gevonden had ging je er stilletjes bij zitten tot iedereen de verstopper had 
gevonden. Er werden nog een paar omgekeerde spelletjes gespeeld, en de leiding 
begreep steeds beter hoe scouting ook alweer moest. 

Nu weet iedereen het weer, en gaan we er een heel leuk scoutingjaar van maken! 
Er komt nog een informatiebrief met wat er elke opkomst op de planning staat en 
welke opkomsten afwijkende tijden hebben.



Tono tamtamTono tamtam

3

Tekst

pag 3
3
pag 3

‘Oude’ Scoutfits
 Bij Scouting draag je uiteraard de scoutfit; de speciale scoutingblouse in 
de kleur van je leeftijdsgroep. Mocht je onverhoopt vertrekken bij de groep 
of overvliegen naar een volgende leeftijdsgroep, dan kan je natuurlijk je 
scoutfit bewaren als mooi aandenken. Wil je er toch vanaf, dan bieden wij 
voor elke scoutfit die er nog netjes uit ziet € 7,50. Wij verkopen deze dan 
voor €10,= aan nieuwe leden die het thuis niet zo breed hebben of die 
naar verwachting slechts kort bij een leeftijdsgroep zullen zitten omdat ze 
vrij snel naar de volgende leeftijdsgroep zullen gaan. Neem even contact 
op met de leiding van uw kind, dan maakt u ons erg blij. De blouse done-
ren mag natuurlijk ook, dan maken wij een ander kind daar weer erg blij 
mee.

Van de Welpen
Hallo allemaal!
December begon met een Sinterklaas-routetechnieken opkomst. Met verschillende 
route technieken hebben de welpen geoefend. Bij elk nieuw routetechniek onder-
deel kregen de welpen een gedicht met de uitleg en werd er een cadeau openge-
maakt voor op de groep. De route eindigde bij het scoutinggebouw waarbij de sint 
een zak vol cadeau’s had voor de welpen. 

De welpen hebben ook voor kerst geknutseld. Ze mochten houten kerstballen 
versieren voor mensen in een verzorgingstehuis. De helpers en gidsen hebben 
geholpen die kerstballen naar het verzorgingstehuis te brengen. 

Voor kerst was er een groepsopkomst. Er waren verschillende onderdelen zoals 
onder andere een fotobooth, kerstliedjes bingo en kerstkaarten maken. Ze hebben 
het weer leuk gehad. De welpen hebben zin in de komende opkomsten in 2023.
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Wat gaan we doen?
7 & 8 jan: Vrijwilligersweekend
12 jan: Bestuursoverleg
14 jan: eerste opkomst 2023
17 jan: Info-sessie Scouting Schiedam
27 jan: Winterhike Explorers
??: Groepsraad
18 feb: BP-dag en Overvliegen

Van de Scouts
Oud en nieuw
Het jaar 2022 is voorbij, een jaar waar we als speltak echt wel zijn gegroeid in aantallen. Dat 
was voor de leiding wel een shock! Met ook een wisseling van de wacht bij de leiding, heb-
ben we het dit jaar ook weer geprobeerd groot uit te pakken. 
Met een echt voltallig kamp en een heuse deelname aan de Regionale ScoutingWedstrijden, 
is dat zeker wel geslaagd. Maar voordat we gaan kijken naar de plannen van het nieuwe 
jaar eerst nog even een kleine terugblik naar december. Dat begon met het een mysterie 
van de moord op Sinterklaas, iets wat natuurlijk binnen no time is opgelost door onze (soms) 
slimme scouts. Laten we zeggen dat de Kerstman er niet goed mee weggekomen is en dat 
die snel in de smiezen was. De week erna begon het met sneeuwen en was het zeker -3 
graden buiten, de leiding besloot dan om maar lekker een kampvuurtje te gaan maken. Iets 
wat zeker in dank werd afgenomen door de bevroren scouts. 17 december was dan ook de 
laatste opkomst van het jaar, bedacht door het Toteam (met een beetje hulp van iemand van 
de leiding), was dit ook zeker een geslaagde dag. Iets wat feestelijk werd geëindigd met een 
kampvuur met alle ouders. 

Om het jaar 2023 goed in te luiden beginnen we met een “New Year’s Fik”, zo kunnen we 
toch wel effe weer wat regeltjes en afspraken met elkaar maken over het aankomende jaar. 
De 2de opkomst van januari wordt veel verdedigen en aanvallen, dit doen we dan met ‘Le-
vend Stratego’, moge de besten winnen! Verder willen we de scouts ook wat klaarstomen 
voor de overstap naar de volgende speltak; daar maken ze namelijk grotendeels hun eigen 
programma. Iets waar we ze nu al een beetje uitleg in gaan geven, elke ploeg mag namelijk 
een hele opkomst bedenken in de maand februari. Het nadeel voor ons als leiding is alleen 
dat wij ook als ‘jeugdleden’ mee moeten doen met de bedachte opkomst, hoop dat het goed 
gaat komen!

Om alvast in de agenda te zetten voor de periode tot de zomervakantie:
• 14 t/m 16 april 2023 RSW voorbereidingsweekend
• 12 t/m 14 mei 2023 RSW 2023
• 01 juli 2023 Laatste opkomst voor zomervakantie
• 08 t/m 15 juli Zomerkamp 2023

Natuurlijk komen over de bovenste punten ook uitnodigingen. 
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Scoutshop Rotterdam 
is gesloten

Op woensdag 21 december 
2022 was het de laatste keer dat 
de ScoutShop Rotterdam was 
geopend aan de Heemraadssin-
gel. 

Vanaf maart is de bedoeling 
dat de ScoutShop weer open 
gaat, maar dan op het Scout 
Centrum Rotterdam in Capelle 
aan den IJssel. Voor veruit de 
meesten van onze leden zal de 
ScoutShop Vlaardingen nu de 
dichtstbijzijnde ScoutShop zijn, 
of maak gebruik van de webwin-
kel. 

Kijk op www.scoutshop.nl voor 
alle openingstijden en artikelen.

Van de Explorers
Goede planning is het halve werk
De explorers zijn het jaar begonnen met een jaarplanning te maken, 
onder leiding van de nieuwe voorzitter, Wilma. Dat kostte nog wel 
wat moeite, omdat een aantal data al vaststond, maar sommige 
mensen toch niet bleken te kunnen.

Na een hoop geschuif en gewissel hebben we een leuke planning 
tot aan de zomer! Toen we daarmee klaar waren, hebben we ons 
voorbereid op de aankomende Winterhike. De opdracht was om een 
kijkdoos te maken, waarmee duidelijk wordt wat jouw scoutinggroep 
zo leuk maakt, en wat de kampplannen zijn voor dat jaar. 

We hebben een begin gemaakt met lampjes, bomen, kampvuren, 
hangmatten en paaseieren, maar we zijn nog niet klaar, dus we heb-
ben nog wat te doen voor de Winterhike!

Sponsorkliks
Het gaat steeds beter met Sponsorkliks. In de maand december zijn 
er maar liefst 19 online aankopen gesponsord, wat een bedrag van 
€ 17,78 heeft opgeleverd. Sponsort u ons ook? Scroll op onze web-
site naar beneden en kies uw favoriete webshop. Tegen dezelfde 
prijzen als altijd bestelt u uw artikelen en wij ontvangen een kleine 
commissie van enkele procenten. Voor u gratis! Niemand kan zien 
wat u bestelt heeft, uw privacy is gegarandeerd.
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Van de Praktijkbegeleider
Gekwalificeerd in 2022
Badges, Insignes, Verdiepingsfases, Jaarbadges en een Partenza. Als jeugdlid 
kom je deze wel vaak tegen in je tijd op scouting, maar voor de leiding valt er ook 
wat te behalen. Dat doe je door het volgen van cursussen en opdrachten in de 
praktijk uit te voeren in je speltak of andere functie. Zo heeft Scouting Nederland 
een (met een mooi aantal van 12) keuze uit verschillende kwalificatiemodules. 
Dat is een heel duur woord, maar in de praktijk valt dit gelukkig reuze mee! Een 
goed voorbeeld hiervan is module negen, wat in het teken staat van uitleggen en 
presenteren van activiteiten. Hoe sta je nu voor een groep jeugdleden en kan je 
zorgen dat het spel goed en duidelijk overkomt? Dit leer je voornamelijk door het 
te doen en ook zeker (en vaak) de mist in te gaan, gelukkig ben je binnen Scouting 
nooit klaar met leren. Mijn taak als praktijkbegeleider is sporadisch elk speltakteam 
te bekijken en te beoordelen. Wat weet en kan je al en waar liggen jouw uitdagin-
gen, dan kunnen we hier samen naar kijken en je eventueel aanraden om naar 
een cursus te gaan. Wat weer georganiseerd en uitgezet is door een heuse Scou-
ting Academy, een aparte tak binnen Scouting Nederland en die zorgen ervoor dat 
hét scoutingspel goed en breed bekend is. 

Met volle trots kan ik vertellen dat de onderstaande kwalificaties zijn behaald in 
2022:
• Lisa (Sona) Gekwalificeerd teamleider bevers, welpen en scouts. 
• Nathalie (Chikai) Gekwalificeerd teamleider bevers, welpen en  scouts. 
• Megan (Keet Kleur) Gekwalificeerd leidinggevende bevers, welpen en scouts. 
• Bram (Bas Bos) Gekwalificeerd leidinggevende bevers, welpen en scouts. 
• Joost (Professor Plof) Kwalificatie Op Kamp - Logeren en bivak

Buiten de bovenstaande vrijwilligers vind ik ook echt wel dat andere vrijwilligers 
gefeliciteerd mogen worden met hun behaalde kwalificaties. Mocht je ergens op 
scouting iemand van de leiding rond zien lopen met één (of meerdere) van de 
deze kwalificaties, dan mag je ze zeker wel feliciteren. Dat hebben ze namelijk ook 
dubbeldik verdient.
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Vrijwilligersweekend
Voor het eerst in ruim 25 jaar werd er weer eens een weekend georganiseerd, speciaal voor alle vrijwilligers 
van onze groep. Het werd wel weer eens een keertje tijd ... De organisatie was in handen van Sebastiaan, 
Ciska, Jan en Ria en zij trakteerden de overige vrijwilligers op een gezellig weekendje in ...
Tja, dat moesten we eerst nog uitzoeken. Er werden groepjes gemaakt, en elk groepje moest aan de hand van 
een lijstje hints op het terrein naar aanwijzingen gaan zoeken. Als je alle kaartjes verzameld had, konden die 
bij Sebastiaan ingeruild worden voor een strippenkaart.
Door deze strippenkaart te volgen, kwamen we uiteindelijk uit bij het groepshuis van een andere scoutinggroep 
in de Delftse Hout. 
Nadat de lupaatjes verorberd waren, en de bedden klaargelegd waren, vertrokken we te voet naar het centrum 
van Delft, waar er een groot kwartetspel met QR-codes was uitgezet. Van een aantal “toeristische“ plekken in 
Delft waren kwartetten gemaakt met informatie, locatie, een foto en een detail. Als je het kwartet compleet had, 
kon je op weg, en bij het object aangekomen moest je als groep ter plekke een selfie maken, waarop ook het 
detail uit het kwartet zichtbaar was. Erg leuk, en zo kom je nog eens ergens!
Terug bij het groepshuis was er nog even tijd voor een potje kaarten of rummikub, terwijl de organisatie de 
laatste hand aan het eten legde. Er wachtte ons een stamppottenbuffet, wat zeker gezien het gure weer goed 
in de smaak viel!
Na de afwas werden er weer in groepjes spelletjes gedaan, tot het buiten echt goed donker was. Toen was het 
tijd voor een potje lasergamen in de Delftse Hout.
Bij terugkomst waren er weer hapjes en drankjes, en nog meer spelletjes tot diep in de nacht.
De volgende ochtend waren de meesten niet heel vroeg op, vandaar dat er geen ontbijt was, maar een brunch. 
Daarna konden de liefhebbers nog een rondje lasergamen, of er was de optie om een rondje rond de plas te 
lopen. 
Terug op het groepshuis was er nog net tijd voor een paar rondjes “Weerwolven,“ waarna de boel opgeruimd 
en ingepakt moest worden, en we aan het eind van de middag weer naar ons eigen groepshuis vertrokken. 
Alles bij elkaar was het een heel gezellig weekend, en vanaf deze plek willen we de organisatie hiervoor nog-
maals bedanken. Het was TOP!!


