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B I JN A V A K A N TI E
Dit is de laatste Tono Tamtam voor de
zomervakantie. De laatste opkomst van dit
seizoen zal op 12 juli worden gehouden.
De Kabouters en Welpen hebben daarna
nog van 19 t/m 24 juli hun zomerkamp in
Beesd en daarna is het echt vakantie. De
opkomsten zullen weer beginnen op
6 september. Rond deze datum zal ook de
eerstvolgende Tono Tamtam uitkomen.

W A TER SPEEL TU I N
Zaterdag 28 juni zouden de Kabouters en
Welpen naar de waterspeeltuin in Delft
gaan. Van tevoren was het weerbericht
uitgebreid geraadpleegd, en hoewel niet
fantastisch, zag het er allemaal toch wel
heel aardig uit. 's Ochtends bleek het
echter wat druilerig, waarbij de lucht wel
steeds lichter werd.
Gezien de goede verwachtingen hebben
we de gok toch maar genomen, en zijn we
naar Delft vertrokken. Daar aangekomen
bezochten we eerst de kinderboerderij in
de hoop op betere tijden. Dat bleek toch
wel erg leuk: geiten, koeien en zelfs
cavia's om te aaien. Een enorm varken dat
lui heen en weer drentelde. Het weer werd
er helaas niet veel beter op: het bleef
maar motregenen.
Uiteindelijk bleek het weer niet geschikt
om te zwemmen, dus hebben we alleen op
het droge gedeelte van de waterspeeltuin
gespeeld en ons daar prima vermaakt. Wel
was er, vlak voor wij naar huis gingen, nog
een groep van zo'n twaalf meiden die het
weer gewoon trotseerden en toch in bikini
gingen spelen in de waterspeeltuin. Stoer,
hoor! Dat maakte toch wel veel indruk.
Helaas was dat voor ons zo ongeveer het
moment om naar huis te gaan.
Waarschijnlijk proberen we het na de

JULI/AUGUSTUS 2008, UITGAVE 71

zomervakantie nog een keer, in de hoop
op aanmerkelijk beter weer.

H O O FD K A B O U TER S
De Glimwormpjeskring is de afgelopen tijd
best snel gegroeid. Erg leuk en bijzonder
gezellig. Wel zijn hierdoor ook de beide
volkjes die we hebben verdubbeld in het
aantal kinderen dat er in zit. Voor elk van
de hoofdkabouters een hele verantwoordelijkheid. Daarom hebben we de functie van
hulpkabouter of -welp weer geherintroduceerd. Glenn en Michel zijn beiden nu
hulpwelp. Net als bij de hoofdkabouter of
-welp is het niet de bedoeling om 'de baas'
te spelen in het volkje, maar om de andere
kinderen te helpen waar nodig en zelf wat
meer verantwoordelijkheid te krijgen.
Glenn en Michel: veel succes!

V AN W OMBAT
Hallo allen,
Ik ben er even een maandje tussenuit
geweest, maarrrr....jullie voorzitter is weer
in het land!
Allereerst wil ik iedereen, ook namens Els,
bedanken voor jullie cadeau voor ons
trouwen en natuurlijk ook voor de vele
mooie wensen die we hebben gekregen.
Ook dank aan iedereen die een deel van
mijn taken heeft waargenomen tijdens
mijn afwezigheid.
Inmiddels ben ik weer druk bezig om mijn
mail te ordenen en de zaken weer op te
pakken. Dus: jullie kunnen weer met al
jullie problemen, obstakels, (on)interessante en (on)zinnige dingen bij mij
terecht!
Met de vriendelijkste groeten,
Wombat
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W ETH O U D ER
De Scouting Tono-groep maakt, onder
andere, deel uit van de regio Scouting
Maasdelta. Daarbinnen hebben de vier
Schiedamse Scoutinggroepen een samenwerkingsverband onder de naam Scouting
Schiedam. In dit kader was er op 23 juni
een overleg met de wethouder, mevrouw
Daskalakis afgesproken. Graag hadden we
hier verslag gedaan van dit overleg, maar
helaas werd de afspraak twee uur tevoren
afgezegd. Blijkbaar was er bij de wethouder iets belangrijkers tussendoor gekomen.
We gaan het echter wel opnieuw proberen: op 28 juli a.s. is de nieuwe afspraak.
Namens de Scouting Tono-groep zal Dolfijn hier Scouting Schiedam vertegenwoordigen.

A CTI V I TEI TEN K A L EN D ER
5 juli . . . . . . . . . Groepsbestuursoverleg
12 juli . Laatste opkomst voor de vakantie
12 juli . . . . K/W gaan naar de Speeldernis
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12 juli . . . . . .
19 t/m 24 juli
21 t/m 30 juli
6 September .
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. . Vrijwilligers BBQ
. . Zomerkamp K/W
Nationale Jamboree
. . . Eerste opkomst

V ER J A A R D A G SK A L EN D ER
Alle jarige joppen van juli en augustus, van
harte gefeliciteerd!
Juli:
25
Dominik Dajakaj (9) . . . . . . . Welp
26
Martijn Zuurmond (7) . . . . . Welp
Augustus:
8
Snorrega (18) . . . . . . . . . . . . Staf
9
Iman Adaiie (11) . . . . . . Kabouter
29
Amira Benchehla (8) . . . Kabouter

W E W EN SEN I ED ER EEN EEN
H EL E PR ETTI G E
ZO M ER V A K A N TI E EN TO T
ZI EN S O P 6 SEPTEM B ER !

