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Een n ieu w u iter lijk

K am pfo to ’
s

Met ingang van het nieuwe seizoen heeft ook de
Tono Tamtam een nieuw uiterlijk gekregen. De Tono
tamtam - oude stijl - verscheen ongeveer 4 keer per
jaar en had de vorm van een boekje. Het was elke
keer weer een hele klus voor de redactie om het
hele blad vol te krijgen, want er waren nooit zoveel
vrijwilligers om een stukje te schrijven. De Tono
Tamtam - nieuwe stijl - zal veel vaker verschijnen,
ongeveer 10 keer per jaar, in de vorm van een
nieuwsbrief. En de eerste daarvan ligt nu voor je.
In deze nieuwsbrief zal je het nieuws van de groep
vinden, maar ook van de verschillende speltakken.
De nieuwsbrief vervangt niet de programma-brieven,
maar als er een keer iets bijzonders te doen is, zal
dat er wel instaan.

Ook dit jaar zijn er tijdens het kamp weer heel veel
foto’
s gemaakt. Net als vorig jaar is er een cd
gemaakt met daarop de kampfoto’
s en foto’
s van
andere activiteiten van het afgelopen jaar. De cd
kost €2,50 en is te bestellen bij Dolfijn of via
Tono@scoutnet.nl.

O v er v lieg en
Op 5 oktober gaan er weer heel wat leden
overvliegen naar een volgende speltak.
Bevers:
Kabouters/Welpen:
Daisy Kraaypoel
Scouts:
Jorian van der Most
Mathijs van Meer
Niels Heukers
Explorers:
Birgit Plomp
Django den Boer
Erik-Jan van der Wal
Marjolein van Heest
Marloes Jansen

Een n ieu w e speltak
Zoals je hierboven hebt kunnen zien gaan er ook 5
Explorers overvliegen. Tot vorig jaar betekende dat,
dat deze mensen naar de Jan van Hoof-stam gingen,
de gezamenlijke stam van onze groep en de
Franciscus Lodewijk-groep. De overvliegende
Explorers zagen dat echter niet zo zitten, en wilden
liever een eigen stam oprichten. Dat heeft heel wat
voeten in aarde gehad, maar het is uiteindelijk
gelukt. Vanaf nu heeft de Scouting Tono-groep zijn
eigen stam: de Redeke-stam, vernoemd naar mej.
Redeke die in 1921 de Scouting Tono-groep heeft
opgericht.
Dit betekent echter niet dat we nu niet meer
samenwerken met de Jan van Hoof-stam: iedere
Explorer die gaat overvliegen mag kiezen, wordt het
de Jan van Hoof- of de Redeke-stam.

staf- en stich tin g
Na de zomervakantie heeft een aantal vrijwilligers
helaas besloten de Scouting Tono-groep te verlaten.
Materiaalbeheerder Piet Schafthuizen heeft
aangegeven geen tijd meer te hebben. Zijn taak zal
worden overgenomen door Wombat en Schorre.
Ook Timon (M. Aukema) is na de zomervakantie
gestopt als leider bij de Scouts. Voor hem is nog
geen vervanger gevonden.
Bij de Glimwormpjeskring is er inmiddels wel een
nieuw gezicht opgedoken. Gemma Kooyman is
Welpenleidster geweest bij Scouting Hellevoetsluis,
maar na verhuizing naar Vlaardingen bleek dat toch
wel erg ver weg elke week. Ze zocht daarom naar
een groep die wat dichter in de buurt was, en is
zodoende bij ons terecht gekomen. Haar stafnaam
is Miegel.
Ook heeft de groep in Thelma Kemps een nieuwe
vrijwilligster gevonden: zij zal zich aan de PR voor
de groep gaan wijden.

A ctiv iteiten k alen der
5-10
19 &20-10
2-11

Overvliegen
Jota en Joti
Regionale zwemwedstrijden
Spetterfestijn Bevers

V er jaar d ag sk alen der
De jarige Joppen van oktober zijn:
7
Mathijs van Meer (14) - Explorer
8
Marleen v/d Most (12) - Scout
Schorre (P. Sanstra) (35) - Staf
15
Manuel de Jong (12)
- Scout
20
Django den Boer (19) - Pivo
24
Maarten van Heest (50) - Stichting

