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sco u ts w in n en  de bek er !!!
Op 2 November vonden in het Rivièrabad in Spijke-
nisse de jaarlijkse regionale zwemwedstrijden plaats.
De Scouts strijden op de schoolslag, de rugslag, de
vrije slag en de estafette. Zowel voor jongens als
voor meisjes zijn er twee categoriën: van 10 t/m 12
jaar en van 13 t/m 15 jaar. De enige Scout die we in
de oudste leeftijdsgroep hadden kon helaas niet mee-
doen, maar in de jongere groep lieten vooral de
Tono-meiden zich gelden: een eerste plaats voor Inge
van der Pol op de schoolslag, een eerste plaats voor
Anneloes Bakker op de rugslag, een eerste plaats
voor Marleen van der Most op de vrije slag, waarbij
Marleen ook maar gelijk even een nieuw record
vestigde en een eerste plaats voor Inge, Anneloes en
Marleen op de estafette, ook weer met een recordtijd.
Anneloes zwom ook mee in het jongensteam en
behaalde daar nog een derde plaats op de vrije slag. 
Dit alles had tot gevolg dat we in de prijzenkast een
plekje moesten maken voor de grote wisselbeker,
waar die een heel jaar mag pronken, en volgend
jaar... wie weet. Na 3 keer mogen we hem houden.

Playback sh o w
Traditiegetrouw houdt de Scouting Tono-groep aan
het begin van het nieuwe jaar een Playbackshow voor
alle speltakken. Ook in 2003 zal dat gaan gebeuren,
en wel op 25 januari. Voor de Bevers, de Kabouters
en de Welpen zal de playbackshow ‘s middags van
13.30 tot 16.00 uur worden gehouden. Voor de
overige speltakken is het ‘s morgens van 10.00 tot
13.00 uur. Dus ga tijdens de kerstvakantie alvast
oefenen. Voor de Scouts zal er rondom de playback-
show weer een weekend georganiseerd worden op
vrijdag 24 en zaterdag 25 januari.

To team
Wel eens van het TOTeam gehoord? Nee, dat klopt.
De oprichting van het TonoOrganisatieTeam is een
geheel nieuw initiatief binnen de Scouting Tono-
groep. Eén van de bestuursleden bracht het idee naar
voren; laat een aantal vrijwilligers activiteiten organi-
seren en coördineren voor de groep. Dit vraagt enige
uitleg: elke activiteit op Scouting vraagt voorbereiding
en organisatie. Er zijn grote en kleine activiteiten. Wij
hebben een heel erg gemotiveerd, maar erg klein
stafteam. De “gewone” wekelijkse opkomsten vragen
al voorbereiding, elke bijzondere opkomst of activiteit

vraagt nog extra werk. De werkdruk wordt erg hoog
voor de stafleden. 
Een aantal mensen heeft zich bereid verklaard om te
helpen en zo ontstond het TOTeam. Dit betekent niet
dat de stafleden alleen de reguliere opkomsten doen,
nee, zij worden betrokken bij elke activiteit en
moeten zelf ook aangeven wat ze willen. 
Aan wat voor organisaties moet U bijvoorbeeld den-
ken? Een rijtje voorbeelden: Baden Powell viering,
Nationale Scouting dag, duinenmars, groepskampen
of -weekenden, Jota/Joti, Sinterklaas, Kerst. Ook
financiële acties gaat het TOTeam coördineren: in
het voorjaar van 2003 komt er weer een paaseieren-
actie (met de bekende plankjes) en mogelijk komen
er volgend jaar nog meer financiële acties. 
Denkt U nu, dat is wel iets voor mij, ik wil wel in dat
organisatie team, schroom dan niet en neem contact
op met een van de stafleden of met Marja van Heest,
groepssecretaris en lid TOTeam, tel. 010 - 471 59 59
of via e-mail: Tono@Scoutnet.nl

D e R edek e Stam tam ! 
Na een tijd van regelen en veel meer gedoe was het
eindelijk tijd voor wat ontspanning voor de Redeke
stam: we zijn gaan bowlen, helaas met één lid min-
der, want Erik Jan heeft vorige week aangegeven van
scouting af te gaan. 
We hadden om 7 uur afgesproken bij bowlingcentrum
‘De Walvis’. Toen iedereen er eenmaal was, inclusief
stamadviseuse to be Annemarie, gingen we naar bin-
nen. We rekenden af en mochten onze bowlingschoe-
nen aantrekken. Toen dat gebeurd was, gingen we
naar onze baan. Na enig invoerwerk op de scorelijst
begonnen we. We hadden allemaal onze ups en
downs wat spel betreft, maar we hebben toch aardi-
ge scores neergezet. We hebben zelfs allemaal min-
stens één strike gegooid (Marjolein zelfs vier en Mar-
loes twee). We hebben in totaal twee uur lang
gespeeld, waarin we bijna drie potjes konden spelen.
Marjolein heeft er daarvan twee gewonnen en Anne-
marie één.
Al met al waren we het er allemaal over eens dat het
een hele gezellige avond is geweest, en dat het zeker
voor herhaling vatbaar is! (Ik hoorde de suggestie
om de naam “Redeke-stam” te veranderen in “De
(Redeke) Bowling stam”. Dus mocht u ooit eens een
kampioenschap bowlen op tv ziet en u ziet ons daar
lopen, kijk dan niet verbaasd op, want wij zijn pro-
fessionals.
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B estu u r  en  stich tin g
Reglementair moet elk jaar 1/3 van het dagelijks
groepsbestuur aftreden. Tijdens de groepsraad van 30
november trad daarom de zittende groepssecretaris
M. van Heest af. Zij stelde zich echter wel herkiesbaar
en is tijdens dezelfde groepsraad weer benoemd tot
groepssecretaris voor een termijn van 3 jaar. In 2003
zal reglementair de groepsbegeleider aftreden.

In de groepsraad van 30 november zijn voorts nog
twee nieuwe stafleden benoemd. Miegel (G. Kooijman)
is benoemd als leidster bij de Glimwormpjeskring en
A. Gielen is benoemd als stamadviseur bij de Redeke-
stam. 

In de Algemene Stichtingsvergadering van 21 novem-
ber is Wombat (S. van Heest) benoemd tot materiaal-
beheerder van de groep, met Schorre (P. Sanstra) als
tweede man. Wombat volgt P. Schafthuizen op, die na
de zomervakantie de groep verlaten heeft.

To n o  in  de k r an t
Al geruime tijd werkt de Scouting Tono-groep weer
structureel aan haar PR. Naar aanleiding van het Harry
Potter weekend van de Glimwormpjeskring is het
gelukt om met een artikel in de krant te komen. Het
Schiedams Nieuwsblad plaatste op 20 november een
leuk stukje met een foto van Marshall als tovenaars-
leerling. Het is even zoeken, maar als je de krant nog
hebt dan kan je het stukje vinden op pagina 11.
Ook na de zwemwedstrijden van 2 november is er een
stukje naar de diverse kranten gestuurd, maar dat is
helaas niet geplaatst.

K r in g r aad in  jan u ar i
Voor 2003 zijn inmiddels de nieuwe overleggen voor
hoofd- en hulpkabouters en hoofd- en hulpwelpen
weer gepland. Omdat de naam zo langzamerhand wel
erg lang is geworden zullen we deze overleggen in het
vervolg gewoon “Kringraden” gaan noemen. De eerste
Kringraad is op 11 januari. Ben je hoofdkabouter,
hoofdwelp, hulpkabouter of hulpwelp dan verwachten
we je na het corvee.
De data van de rest van het jaar krijg je nog te horen,
maar de kringraden zullen om de maand zijn, op de-
zelfde datum als de Vendelraden van de Scouts.

N aar  een  n ieu w  B ev er lo k aal
Bij de oprichting van de Huppelveldkolonie voor Be-
vers in 1985 is de speltak in eerste instantie begonnen
in het lokaal rechts boven aan de trap. Al snel kwam
de groep echter tot de ontdekking dat een lokaal
boven aan een trap niet ideaal is voor de kleine Be-

vers. Toen we van de gemeente toestemming kre-
gen om de voormalige stal in gebruik te nemen ver-
huisden de Bevers dan ook al snel naar hun huidige
lokaal, waarna de Explorers het voormalige Bever-
lokaal in bezit namen.
Om de Huppelveldkolonie een nog beter geschikt
onderkomen te bieden willen we ze echter nog een
keer verhuizen. Binnenkort zullen het Beverlokaal en
het huidige staflokaal omgewisseld worden. De lei-
ding zal dan naar de achterzijde van het gebouw
verhuizen en de Huppelveldkolonie naar het huidige
staflokaal (de voormalige paardenstal). Voor de
Huppelveldkolonie levert dit een veel groter lokaal
op, wat bovendien veel meer inval van daglicht
heeft. Zoals de huidige planning loopt is “binnen-
kort” al in de kerstvakantie, zodat de Bevers het
nieuwe jaar in hun nieuwe lokaal kunnen beginnen.
Voor de verhuizing zelf en het opknappen van de
lokalen zoekt de Beverstaf nog enkele handige en
creatieve ouders die in de kerstvakantie hier en daar
wat willen helpen. Meer informatie is te krijgen bij
de Beverleiding of via Huppelveld.Tono@Scoutnet.nl

K er stv ak an tie
I.v.m. de kerstvakantie zullen er geen opkomsten
worden gehouden op 28 December en 4 januari. De
enige speltakken die in de vakantie wel doorgaan
zijn Afdeling 425, de Explorers dus en de Redeke-
stam. Voor de overige speltakken zal de eerste
opkomst na de vakantie op 11 januari 2003 zijn.

A ctiv iteiten k alen der
7/12 Vendelraad voor Scoutskader
21/12 Groepskerstfeest
10/11/12-1 Weekend Explorers
11/1 Kringraad voor K/W-kader
11/1 Vendelraad voor Scoutskader

V er jaardag sk alen der
5 Babbel (S. Dröge) (19) Staf
6 Marc Rijsdijk (6) Bever
14 Vos (R. Lemmen) (31) Staf
15 Marjolein Noordzij (15) Explorer
18 Marloes Jansen (18) Pivo
24 Dolfijn (R. Spruit) (32) Staf
27 Vlits (J. Kemps) (19) Staf

D E V R I J W I L L I G ER S V A N  D E SC O U TI N G
TO N O -G R O EP W EN SEN  JU L L I E PR ETTI G E
K ER STD A G EN  EN  EEN  G EL U K K I G  2003!


