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B EV ER K A M P 2003
Ook dit jaar hadden de Bevers weer een
kamp, van 14 tot en met 16 augustus. Vol
energie kwamen ze vrijdagmorgen bepakt
en bezakt aan. Na het klaar leggen van de
bedden en nadat alle ouders weer weg
waren werd er geopend in boerenstijl. De
boerderij was namelijk het thema van het
kamp! We hebben deze dagen dan ook
een hoop in en om de boerderij gedaan.
Het kamp begon gelijk goed: de Bevers
kregen allerlei opdrachten om een goede
boer of boerin te worden. Ze hebben onder andere koeien gemolken, varkens gewassen, een eieren race en tikspel met
schapenwol gedaan. Ook hebben ze een
echte boerenspeurtocht gelopen. Uitgeput
na deze zeer vermoeiende dag kregen ze
‘s avonds op het menu varkenskrulstaartjes in tomatensaus .
De volgende dag zijn we naar de kinderboerderij geweest en hebben we met de
echte boerderij dieren kennis gemaakt.
Weer teruggekomen op het groepshuis/ de
boerderij was het tijd om de bonte avond
voor te bereiden. Het was namelijk al weer
de laatste avond voor de Bevers. We hebben deze avond zeer feestelijk ingevuld
met diverse optredens van onze al zeer
ervaren boeren en boerinnen bij het kampvuur en met marshmallows niet te
vergeten.
De laatste dag hebben we lekker uitgeslapen en na een heerlijk boeren ontbijt zijn
we snel de zwembroeken en badpakken
gaan aantrekken. Het was namelijk heerlijk
weer om een aantal waterspelletjes te spelen en de badjes vol te laten lopen. Nadat
de Bevers weer afgekoeld waren kwam de
schmink koffer naar boven en hebben we
alle Bevers omgetoverd tot boerderijdieren. Helaas was het daarna al weer tijd
en stonden de papa’s en de mama’s onge-

OKTOBER 2003, UITGAVE 54

duldig te wachten. Al met al was het een
geslaagd kamp en alle Bevers bedankt
voor de gezellige dagen.

SC O U TSK A M P 2003
Het zomerkamp van de Scouts werd dit
jaar gehouden op Staelduin in ‘s Gravenzande, en stond in het teken van sprookjes. Het verhaal van Hans en Grietje werd
gebruikt als rode draad, en verschillende
andere sprookjesfiguren uit het Grote
Sprookjesbos kwamen gedurende de week
op bezoek. Ook de leiding was in handen
van enkele sprookjesfiguren, zo waren
daar een herderin (zonder schoorsteenveger), een prins (met paard), een elfje,
en in de keuken liep een heuse heks rond.
Ook Klein Duimpje was van de partij en af
en toe kwamen de Grote Boze Wolf en de
boswachter ook nog langs.
Na de fietstocht van het groepshuis naar
het kampterrein werd de middag besteed
aan het opbouwen van het kamp: keuken
pionieren en tenten opzetten. Na het
avondeten was het tijd voor het avondprogramma ... Om het thema meteen goed
neer te zetten kregen de Scouts al direct
op de eerste avond een “broodkruimeltocht”, met andere woorden, ze werden,
voorzien van een snee brood, gedropped
op het strand van Hoek van Holland. Maar,
als troost mochten ze op zondag een half
uurtje langer uitslapen.
Op maandag en dinsdag hadden ze een
twee-daagse fietshike, waarbij er werd
overnacht op het Bieslandse Bos in Pijnacker. Woensdag was weer een beetje een
rustdag, die grotendeels op het strand van
Hoek van Holland werd doorgebracht. De
planning was om op donderdag een sportdag te houden, maar omdat het weer die
dag wat minder goed was zijn de Scouts
naar Naaldwijk gegaan om te winkelen en
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is de sportdag naar vrijdag verschoven. De
grote winnaar van de sportdag werd Daisy
Kraaijpoel. Dan op zaterdag de boel weer
afbreken en terug naar huis.
Op donderdag moesten Manta en Dolfijn
voortijdig het kamp verlaten i.v.m. het
plotselinge overlijden van Manta’s vader.
Hierdoor moest er op korte termijn vervanging geregeld worden. Gelukkig waren er
heel veel mensen bereid om bij te springen
en te helpen de laatste dagen van het
kamp toch zo normaal mogelijk te laten
verlopen voor de Scouts. Aan alle helpende
handen: bedankt!

EX PL O R ER K A M P 2003
Afgelopen zomer is de afdeling naar Bergen in Limburg geweest. De reis begon
wat stroef omdat Schorre nog moest werken op de dag van vertrek. Maar de spullen had hij al hèèèèèèèèèèèèl vroeg naar
het kampterrein gebracht dus daar was
geen probleem meer.
Chantal, Nanja,Petra en Marijn waren met
Grote Wolf meegereden en Simon zou later
met de trein komen. Toen de groep
zaterdag helemaal compleet was kon het
kamp echt gaan beginnen: keuken pionieren, terrein verkennen, kampvuur klaar
maken (want geen kamp zonder kampvuur), scheutje jus de brûle en klaar is
Kees of in dit geval, de explo`s.
Verder hebben we een toch wel actief
kamp gehad (ja heus, echt waar). Er is gedropt, gezwommen, gevaren, boswandelingen (op)gemaakt. En we zijn nog in
Duitsland geweest. Gezwommen hebben
we bij Grandorado en in het Leukermeer.
Op het terrein was niets dan bomen en
bomen en bomen en de nodige bosbeesten, van klein tot groot.
Al met al was het een heel geslaagd kamp
en de plannen voor het volgende kamp
liggen al klaar. Oh en voor ik het vergeet:
Simon is nog steeds een pyromaan want
zonder hem hadden we niet elke avond
een kampvuur gehad.
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K A M PFO TO ’
S
Tijdens het Scoutskamp is er een behoorlijk aantal foto’s gemaakt. Bij het lenen van
de camera heeft de Grote Boze Wolf per
ongeluk zijn naam eer aangedaan en ergens op wat verkeerde knopjes gedrukt.
Hierdoor zijn alle kampfoto’s van maandag
tot en met vrijdag (zo’n 180 stuks) gewist.
Misschien toch de moderne variant van de
Grote Boze Wolf die zijn sporen probeert
uit te wissen???

B R A N D ER SFEEST
Tijdens de Brandersfeesten stond de
kraam van de Scouting Tono-groep weer
op onze vertrouwde plek: vlak naast de
fietsenstalling in het centrum. Er was met
alle speltakken afgesproken om daar te
verzamelen voor een gezamenlijk spel. Het
belangrijkste element van dat spel was ...
etalages kijken. De kinderen werden opgedeeld in 4 groepjes. In elk groepje zaten
Scouts, Kabouters of Welpen en Bevers. In
de etalages gingen zij op zoek naar spullen
die betrekking hebben op Scouting. De leiding had van alles verstopt, uiteraard in
samenwerking met de winkeliers op de
Hoogstraat en in de Passage. De kinderen
moesten wel heel goed kijken om alles te
herkennen; het was ze niet makkelijk gemaakt. Enkele artikelen die zij konden vinden waren een kompas, een werkboek,
een portret van B.P., pannen, de hoed van
Lange Doener, een Tono-das, het bordje
van het staflokaal en nog veel meer. En
zoals goede Scouts betaamt hadden zij
ookvoorwerpen gevonden die de leiding
niet had neergelegd, zoals een rugzak en
een zakmes, maar ... het zijn wel Scouting
artikelen! De kinderen hebben zich best
vermaakt, en de staf bij de kraam ook. De
kinderen kwamen hier tussendoor wat
drinken en gingen snel weer verder met
het spel. Bij de kraam was het niet erg
druk, maar de mensen die langsliepen bleven meestal wel even kijken naar de foto’s
die er lagen en die op de computers te
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zien waren. Ook kwamen er ouders met
kinderen die wilden weten wat Scouting nu
eigenlijk inhoudt. De staf- en bestuursleden deden hun best om alle vragen te beantwoorden. Om 12.00 uur kwamen de
kinderen weer terug bij de kraam. Daar
mochten ze lekker popcorn maken boven
een open vuur waarbij zij werden geholpen door enkele stafleden. Leuk toch en
smullen maar! Daarna hebben wij deze
opkomst afgesloten en gingen de meeste
kinderen naar huis. De achterblijvers hebben alles opgeruimd zoals goede Scouts
betaamt en gingen daarna ook naar huis.
Hierbij wil ik nadrukkelijk iedereen bedanken: staf, bestuur, ouders en natuurlijk
ook de kinderen voor deze fijne dag.

V ER B O U W EN
Tijdens de vakantie is er gestaag verder
gewerkt aan het nieuwe stamlokaal. De
vloer is uitgegraven en een nieuwe betonvloer is gestort. Van het SchiedamVlaardingen fonds (voorheen het VSBfonds) hebben we bericht ontvangen dat
zij een derde van de kosten wil financieren. Met Jantje Beton en de gemeente
Schiedam zijn we nog in overleg. Wel is
een aannemer opdracht gegeven een deel
van de offerte van €15.000= vast uit te
gaan voeren. Een deel van de werkzaamheden zullen we zelf uitvoeren, zoals de
electra, de vloer afwerken, metselwerk etc.
En als er nog handige ouders zijn die willen komen helpen ...neem even contact op
met Wombat: Wombat@scoutingtono.nl

N I EU W S V A N H ETTO N O
O R G A N I SA TI E TEA M
Het TOTeam is druk bezig met de organisatie van de Jota/Joti 2003. Dit jaar zal
deze activiteit worden gehouden op zaterdag 18 oktober. We houden nog een
beetje geheim wat we dit jaar gaan doen,
alleen het thema willen we verklappen:
Startrek.
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We doen ook uiteraard weer mee aan het
Grote Regiospel, altijd weer spannend
en verrassend. Wat staat ons dit jaar weer
te wachten? Zijn we handig genoeg op het
internet en in de Scouting handboeken?
Hoe creatief zijn we met de opdrachten?
We beginnen zaterdag 18 oktober om
10.00 uur en om 17.30 uur is het
afgelopen. Iedereen heeft inmiddels een
brief gekregen. Daarin een oproep aan de
ouders/verzorgers om mee te doen aan
het spel. Denkt U nu niet, wat hebben ze
nu aan mij? Alle hulp is welkom en U zult
ervaren hoe leuk het kan zijn!
Nog informatie nodig? Vraagt U het gerust
aan de stafleden of aan de contactpersoon
van het TOTeam: Marja van Heest,
groepssecretaris, tel. 010-4715959

A C TI V I TEI TEN K A L EN D ER
4
11
18
25
25
1-11

Vendelraad Scoutskader
Kringraad K/W-kader
Jota/Joti
Inleveren kopij volgende Tamtam
Groepsraad
Vendelraad Scouts

V ER J A A R D A G SK A L EN D ER
In september is de Tono Tamtam niet
verschenen. Toch willen we ook de jarigen
van september nog even in het zonnetje
zetten.
September:
2
Petra Schipper (16)
25
Lukas van Mil (14)
29
Billie (19)

Explorer
Scout
Staf

Oktober:
7
Mathijs van Meer (15)
8
Schorre (36)
10
Glenn Doesburg (11)
18
Genevieve Haas (6)
24
Maarten van Heest (51)

Explorer
Staf
Welp
Bever
Stichting

