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B EV ER - N I EU W S
De Bevers groeien de laatste tijd enorm en
ze hebben veel plezier met de opkomsten.
Zo hebben ze een dierenopkomst gehad
waarbij mooie maskers gemaakt zijn en
waarbij ook een konijn aanwezig was.
Ze hebben de verjaardag van Billie gevierd
en Lange Doener is op bezoek geweest.
Doordat er nu zoveel Bevers zijn, is het
helaas noodzakelijk geworden een wachtlijst in te stellen. De verwachting is dat er
eind januari, begin februari weer plek zal
zijn. Voor plaatsing op deze wachtlijst kunt
u contact opnemen met de Beverleiding.

W H A TG O ES U P ...
Op zaterdag 18 oktober hebben wij als
groep mee gedaan aan de jaarlijkse
JOTA/JOTI, met ‘s middags het regiospel
met de zendamateur. Heel gezellig allemaal en ook nog héél erg spannend op het
eind. Zijn we toch bijna eerste geworden,
dat scheelde maar een haartje!
Maar net na het eind van het spel en voor
de bekendmaking van de einduitslag
moest Schorre zo nodig proberen of hij
kon vliegen. Waarschijnlijk werd hij geïnspireerd door het thema van deze JOTA/JOTI, ruimtevaart, en door alle eieren die
zonder te breken van grote hoogten gegooid moesten worden.
Hoe het ook zij, Schorre is uit de door ons
zelf gepionierde toren gevallen, wat resulteerde in een op drie plaatsen gebroken
hand en een zeer pijnlijke rug en nek. Zo
zie je maar weer, een ongeluk zit in een
klein hoekje, of in dit geval een grote
toren.
Volgens Schorre viel het vliegen trouwens
wel mee, alleen het landen was wat
minder. En we mogen in zijn bijzijn ook
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geen grappen meer maken over EHBOdozen. Dat loopt niet goed af, zoals we nu
hebben gemerkt.

B EZU I N I G I N G EN
Het kan u bijna niet ontgaan zijn: veel
jeugd- en jongerenorganisaties zijn geschrokken door de aangekondigde bezuinigingen op het jeugd- en jongerenwerk.
Als het aan minister de Geus ligt, krijgt ook
Scouting Nederland vanaf 2006 geen
enkele subsidie meer. Welke criteria de
minister gebruikt om de keuze te maken
tussen de organisaties die wel of geen
subsidie krijgen blijft voorlopig volledig
duister.
Scouting Nederland probeert aan alle kanten duidelijk te maken dat deze bezuiniging rampzalig is, en indruist tegen alles
wat het ministerie probeert te bereiken.
Gelukkig blijkt uit gesprekken met fracties
in de Tweede Kamer dat veel partijen er
ook zo over denken.
Ook ouders vragen ons hoe ze kunnen
helpen met de protesten. Een eenvoudige
manier is om op de website
http://actie.scouting.nl de digitale petitie
te ondertekenen. Meer dan 16.000 Nederlanders gingen u reeds voor.
Op deze site is ook het laatste nieuws over
alle protesten te lezen. Start dus nu de
computer, surf naar actie.scouting.nl en
help te voorkomen dat het kabinet Scouting de das om doet.

K AVAVO
Hé, dat lijkt wel een nieuwe kreet en dat is
het ook. Het betekent “KAmpVuurAVOnd”.
Het zit namelijk zo: om de onderlinge band
tussen de vrijwilligers te verstevigen,
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hebben Wombat en Grote Wolf besloten
en bekokstoofd om elke Eerste Zaterdag
van de Maand een kampvuuravond te
houden voor alle leiding en andere vrijwilligers.
Het lijkt ons leuk en zinvol om een avond
te hebben dat je ongedwongen kan
aanschuiven bij het kampvuur. Dit onder
het genot van een drankje en eventueel
een hapje. Het is wel de bedoeling dat je
zelf ook wat meeneemt buiten je gezelligheid.
Bij het vuur kunnen wij over van alles
praten en ook leuke liedjes zingen, dus
eigenlijk een avondje voor ons zelf.
Want let wel: Scouting is ook plezier
hebben en vermaak voor de vrijwilligers.
Wanneer de weersvoorspellingen heel
slecht dan gaat het niet door en dan wordt
het ook niet verschoven naar een ander
weekend. Dit zal bekend gemaakt worden
door Wombat en Grote Wolf. Kou is geen
reden om het niet door te laten gaan!
Dus wij hopen alle vrijwilligers te zien op
deze zaterdagen vanaf ongeveer 20.00
uur. En wie er het eerste is maakt het vuur
aan.

Tamtam@Scoutingtono.nl voor resp. de
Bevers, Kabouters/Welpen, Scouts,
Explorers, Pivo’s, het bestuur, het
stichtingsbestuur, het ToTeam en de
redactie van de Tono Tamtam.
Ook de stafleden hebben nu eigen emailadressen; die bestaan uit hun
stafnaam gevolgd door
”@scoutingtono.nl”. Zo is het bijvoorbeeld
mogelijk een e-mail te sturen aan
Dolfijn@Scoutingtono.nl of aan
GroteWolf@Scoutingtono.nl .
Wanneer je je via e-mail wilt afmelden
voor een opkomst is het het handigst om
je mailtje te sturen naar het speltakadres,
omdat dat wordt doorgestuurd naar alle
leid(st)ers van de speltak.

M A I L A D R ESSEN

A C TI V I TEI TEN K A L EN D ER

Na bijna een half jaar proefgedraaid te
hebben, is de eigen mailserver van de
Scouting Tono-groep nu een feit. De voordelen hiervan zijn dat er voor de groep
meer mogelijkheden zijn, en meer
flexibiliteit. Het enige nadeel is dat de
mailadressen nog een keer veranderen.
Het algemene mailadres van de groep zal
in het vervolg info@Scoutingtono.nl zijn.
Elke leeftijdsgroep heeft ook zijn eigen
mailadres:
Huppelveldkolonie@Scoutingtono.nl
Glimwormpjeskring@Scoutingtono.nl
Oerwoudvendel@Scoutingtono.nl
Afdeling425@Scoutingtono.nl
Redekstam@Scoutingtono.nl
Bestuur@Scoutingtono.nl
Stichting@Scoutingtono.nl
ToTeam@Scoutingtono.nl

A D V ER TEN TI E
Hoogbejaarde man uit Spanje zoekt
hulpjes voor begin december. Ook is hij op
zoek naar passende kleding voor zijn
gevolg. Mocht u hem kunnen helpen dan
kunt u zich aanmelden via Billie
(010 - 470 10 41, antwoordapparaat
inspreken) of Schorre (010 - 273 28 88).

1
5
8
8
13
22
29

Vendelraad Scoutskader
Dagelijks Stichtingsbestuur
Installatie Bevers
Zwemwedstrijden Kabouters en
Welpen (Spijkenisse)
Algemene Stichtingsvergadering
Installatie Kabouters en Welpen
Sinterklaasviering Bevers, Kabouters
en Welpen

V ER J A A R D A G SK A L EN D ER
2
10
26

Annelien Rozemuller (7)
Laurianne Lina (7)
Dani van Boxtel (6)

Bever
Bever
Bever

