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leidin g g ezo ch t
Bij een aantal speltakken is er nog plaats
voor enthousiaste leiding. We zoeken
(jonge) mensen die het leuk vinden om
met kinderen en jongeren het Spel van
Scouting te spelen. Een uitdagend en
spannend spel, waar je als leidinggevende
verantwoordelijk bent voor een goede
voorbereiding en een veilige manier van
het spelen. Lijkt je dit ook zo leuk of weet
je iemand die hier intresse in heeft, neem
dan even contact op een van de stafleden
van de groep. Wij nemen dan verder wel
contact op om afspraken te maken over
een goede kennismaking en een interessante inwerkperiode.

K O N I N G I N N ED A G
Diegenen die tijdens Koninginnedag door
Kethel zijn gewandeld zullen ons ongetwijfeld hebben gezien. Met een grote tent en
het bakken van brooddeeg en popcorn
wisten we de aandacht goed te trekken. Er
zijn heel wat folders uitgedeeld. Mogelijk
zien we binnenkort nog een aantal kinderen terug tijdens de opkomsten. Vanaf deze plek in ieder geval een bedankje voor
iedereen die hard heeft gewerkt om van
deze dag een succes te maken.

D U I N EN M A R S
Dit jaar eens met de trein naar de Duinenmars, een andere aanpak dan andere
jaren en bovendien op de zondag i.p.v. de
zaterdag. Met de groep deelnemers
verzamelden we op het NS Station
Nieuwland waar de trein al snel arriveerde.
Te snel, want de kaartjesprinters van de
NS zijn niet zo vlug, maar gelukkig hadden
we de kaartjes toch nog net op tijd.
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De Duinenmars zelf verliep met uitstekend
weer, zij het dat het wat aan de frisse kant
was. We hebben allemaal genoten van de
prachtige natuur en heerlijk gespeeld op
het strand. Op het startterrein ontving
iedereen zijn of haar medaille, met Dolfijn
als recordhouder die zijn 23e Duinenmars
liep.
Bij aankomst op het NS station bleek onze
timing perfect uit te komen: weliswaar zou
het nog 15 minuten duren voor de trein
aankwam, maar met deze trein zouden we
precies op het afgesproken tijdstip bij het
groepshuis arriveren. Perfect! Er gebeurde
echter wel wat vreemds: ondanks dat we
redelijk in het midden van het perron stonden, stopte de trein helemaal aan het
uiterste puntje van het perron. Aangezien
we niet mochten rennen, liepen we er zo
snel we konden naar toe. Voor echter ook
maar iemand in kon stappen klonk het
fluitsignaal, gingen de deuren dicht en vertrok de trein, onze groep van zo'n 30 personen in stomme verbazing achterlatend.
De volgende trein kwam pas een half uur
laten, met als gevolg dat we alsnog veel te
laat bij het groepshuis terug waren. Er is
inmiddels een gepeperde brief naar de NS
gestuurd. Misschien komt er dus nog een
vervolg op.

ZA N D !
Het toekomstige lokaal van de stam vordert gestaag! Op 5 en 12 april is het lokaal
helemaal leeg gehaald en zijn de tegels
van de vloer verwijderd. Met een aantal
stichtingsleden, stafleden, een paar Scouts
en een enkele ouder (erg bedankt!) is hierna het zand uitgegraven. In totaal is een
laag van 80 centimeter verwijderd, wat
neerkomt op grofweg 10 kubieke meter
zand!
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Dit zand ligt nu naast de boerderij bij de
tuinen. Het zal hier gebruikt worden als
ondergrond voor de nieuwe opslagruimte
van de tuinders. Als het weer meezit zijn
tussen het schrijven van dit stukje en de
uitgave van de Tono Tamtam de betonnen
vloeren van het stamlokaal en van de tuindersopslag gestort en kan de opbouw en
inrichting beginnen.

EX PL O R I TEI T
De Explorers, oftewel The Steppenwolfz,
gaan dit jaarvan 13 t/m 15 juni, zoals al
jaren, naar het Exploriteitsweekend dat
voor een groot deel door de regio Maasdelta wordt georganiseerd.
Hiervoor is natuurlijk wel de hulp van de
begeleiders van de verschillende groepen
nodig, maar een heel groot deel wordt
door de regio gedaan ( dat mag best wel
eens gezegd worden ).
Maar goed, de Explorers gaan dus een
weekend weg, dit jaar naar Hogne in de
Ardennen. Het wordt weer een weekend
van veel doen en weinig slaap( voor de
meesten dan). Er wordt dit jaar heel veel
gedaan aan team spirit activiteiten en er is
ook een leuke tocht met veel spanning en
spel. Uiteraard is er ‘s avonds genoeg tijd
om lekker te relaxen onder het genot van
een hapje en een drankje. Al met al een
heel leuk weekend waar onze young Wolfz
al naar uit kijken vanaf de dag dat ze weten wat de Exploriteit inhoudt.

PA L M PA SEN
De Bevers hebbeb palmpaas-stokken gemaakt voor het bejaardenhuis bij Spaland.
Ze hadden hiervoor fruit meegenomen en
hebben ook mooie tekeningen gemaakt
om op de stokken te maken.
Toen we in het bejaardenhuis op de afdeling kwamen waren de oudere mensen
heel blij en ze hebben de Bevers dan ook
beloond met heel veel koekjes. De Bevers
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hebben het erg naar hun zin gehad en
volgend jaar gaan we weer!

PA A SEI ER EN A C TI E
Deze Pasen hebben veel leden van de
groep weer doosjes met eieren kunnen
uitdelen aan familie en vrienden. Op de
zaterdag voor Pasen kreeg iedereen die
had meegedaan aan de eieractie zijn of
haar pakketje met eieren om uit te delen
aan de winnaars. Voor de deelnemers zelf
zat er ook nog een aardigheidje in het
zakje.
De opbrengst van de Paaseierenactie
bedraagt € 235,-.

A C TI V I TEI TEN K A L EN D ER
2/3/4 mei Boerderijweekend K/W
3 mei
Vendelraad Scoutskader
4 mei
Dodenherdenking
24 meiSt. Jorismars
24/25 mei
Kampeerweekend Scouts
27 meiGroeppsraad
7 juni
Vendelraad Scoutskader
Kringraad K/W kader

V ER J A A R D A G SK A L EN D ER
22
24
31

Helena Stigter (16)
Iris Mulder (6)
Fransien Dröge (46)

Explorer
Bever
Stichting

