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70- J A R I G  B ESTA A N
Op 18 september vierde de Scouting Tono-
groep het 70-jarig jubileum. We mochten dan
ook vele ouders, broertjes en zusjes verwel-
komen als belangstellenden op deze feestdag.
Namens de Scouting regio Maasdelta kwam
Sanne Schuit langs; zij overhandigde de groep 
een jubileumcadeau van de regio: een cadeau-
bon voor de Scout Shop. Ook voor de pers
was het jubileum niet onopgemerkt gebleven.
Zowel de Maaspost Weekbladen als het Schie-
dams Nieuwsblad drukten een grote foto op
de voorpagina af.

N I EU W E G EZI C H TEN
Inmiddels hebben we een aantal nieuwe vrij-
willigers mogen verwelkomen bij de groep.
Hippe Springveer (M. van Meer) en Drintel
(L. van Mil) zijn beiden Explorer en zijn aan
het rondkijken bij respectievelijk de Huppel-
veldkolonie en de Glimwormpjeskring.
Aangezien zij nog niet aan de leeftijdseis vol-
doen zullen zij voorlopig nog geen staflid wor-
den, maar wel het stafteam komen helpen.
Sinds het jubileumfeest is W. van Kleef aan
het rondkijken bij de Scouts. Hij heeft een
ruime ervaring bij Scouting opgedaan bij een
andere groep. Na een kennismakingsperiode
hopen we met hem een begin van een nieuwr
Scoutsstaf-team gevonden te hebben.

ER ETEK EN S
Tijdens de opening van de feestelijkheden van
het 70-jarig jubileum is er ook een aantal vrij-
willigers nog eens extra in het zonnetje gezet.
Geen Scoutinggroep zonder vrijwilligers ten-
slotte. Uit handen van de groepsvoorzitter
ontving Annemarie Gielen (stamadviseur) het
5-jarig jubileumteken van Scouting Nederland.
Maarten van Heest (voorzitter stichtingsbe-
stuur) en H. van Pelt - Grote Wolf - (groepsbe-
geleider en Explorerbegeleider) ontvingen
beiden een welverdiend 10-jaar jubileum-
teken. Wilco Hoeflak (onderhoud gebouw)

ontving het jubileumteken voor maar liefst 15
jaar lidmaatschap. Tenslotte ontving R. Spruit
- Dolfijn - (voorzitter groepsbestuur,
vice-voorzitter stichting, ledenadminstratie en
web/mailmaster) het jubileumteken voor 25
jaar Scouting lidmaatschap. Voor deze
eretekens tellen zowel de jaren als jeugdlid als
de jaren als vrijwilliger mee. Met deze
eretekens wil de Scouting Tono-groep nog
eens extra voor de inzet van al deze
vrijwilligers bedanken.

TO EK O M STI G E B EV ER ?
Tijdens de groepsraad van 11 september heb-
ben Manta en Dolfijn een heel leuk nieuwtje
verteld: ze verwachten in maart 2005 een
baby! Natuurlijk vanaf deze plek gefeliciteerd
namens de gehele groep!
Dit betekent dat er ook voor de stafbezetting
bij de Glimwormpjeskring enkele dingen zullen
veranderen. Manta verwacht vanaf eind
december met zwangerschapsverlof te gaan
en pas na de zomervakantie terug te keren.
Dolfijn heeft aangegeven zijn tijd aan zijn
gezin te gaan besteden en dus per 19 februari
2005 (BP-dag), na 18 jaren als vrijwilliger
actief te zijn geweest, afscheid te zullen
nemen van de groep.

B ESTU U R SV ER K I EZI N G EN
Tijdens de groepsraad van 25 oktober zal
Dolfijn regelementair af moeten treden als
groepsvoorzitter. Gezien zijn plannen (zie
stukje 'Toekomstige Bever') lijkt het hem niet
handig zich herkiesbaar te stellen als groeps-
voorzitter. De groep is dus momenteel hard op
zoek naar een opvolger. Tot 19 februari 2005
kan er dan een gedegen overdracht plaats
vinden.
Daarnaast heeft Maarten van Heest, voorzitter
van het stichtingsbestuur, aangegeven per juli
2005 eveneens zijn functie neer te leggen.
Hoewel de periode hier nog iets ruimer is, is
de groep toch nu al druk doende een opvolger
te vinden voor deze belangrijke functie. 
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Zeker ook voor ouders kunnen dit leuke en
uitdagende functies zijn. En ... Scouting
ervaring is niet vereist! Mocht u interesse
hebben voor een van deze functies, neem dan
even contact op met Dolfijn of Grote Wolf (of
de eigen leiding) voor nadere informatie. Een
mailtje sturen naar Bestuur@Scoutingtono.nl
kan natuurlijk ook. 

O V ER V L I EG ER S
Op zaterdag 4 september is er weer overge-
vlogen. Daarbij heeft een aantal kinderen een
plekje gevonden bij een andere speltak. Zo
zijn Nikky en Charlotte Sanstra overgevlogen
van de Bevers naar de Kabouters en Welpen;
Welp Elvis van Pelt ging naar de Scouts en
Sebastiaan Polderman en Daniël Staal zijn
geen Verkenners meer, maar echte Explorers!
Wij wensen alle overvliegers veel plezier bij
hun nieuwe speltak.

A FD EL I N G SN I EU W S
Op 4 september zijn Sebastiaan en Daniël
overgevlogen van de Scouts naar DE Afdeling.
De "oude" afdeling heeft een spinnenweb
gemaakt voor de overvliegers, waar ze door-
heen moesten zonder dat er een belletje ging
rinkelen. Het spinnenweb hing nl. vol met kat-
tenbelletjes. Wij hopen dat Sebastiaan en
Daniël een leuke tijd gaan hebben bij The
Steppenwolfz; wij hebben dat elke vrijdag-
avond ook.

G EM EEN TEL I J K  M O N U M EN T
In dezelfde Maasstad Weekbladen waar de
foto van ons jubileum op de voorpagina stond
viel bij de gemeenteberichten te lezen dat de
gehele voormalige boerderij Landvreugd,
inclusief ons Koetshuis, tot gemeentelijk
monument is benoemd. Het stichtingsbestuur
is momenteel druk bezig uit te zoeken wat de
consequenties zijn. Dit zou kunnen leiden tot
een bezwaarprocedure en/of hernieuwd
overleg met de gemeente over de voorwaar-
den voor gebruik. Waarschijnlijk zullen we bij
de gemeente in ieder geval protesteren dat wij
niet vooraf op de hoogte zijn gebracht. Ook
het bestuur moest dit namelijk uit de krant
vernemen.

H EEFT U  M I SSCH I EN  ...
Wij, The Steppenwolfz, zijn op zoek naar een
skelter, maar dan wel een grote, want we
moeten er wel op kunnen zitten. Heeft u nog
een skelter die ernstig bij u in de weg staat:
wij zijn er blij mee.
Neem aub even contact op met Schorre op tel. 
06 - 275 046 94 of Schorre@scoutingtono.nl

K A M PFO TO 'S K R I N G
De afgelopen jaren is het gebruikelijk dat de
ouders na afloop van het kamp van de Glim-
wormpjeskring een CD aan kunnen schaffen
met alle kampfoto's. Ouders kunnen dan zelf
foto's vanaf de CD af laten drukken. Tijdens
het afgelopen kamp zijn er meer dan 100
foto's gemaakt. Ook dit jaar is het weer de
bedoeling een dergelijke CD uit te geven, maar
door drukte is deze nog niet klaar. Hij kan ech-
ter wel al bij de Kabouter/Welpenleiding
besteld worden voor slechts € 2  (ongeveer
kostprijs). Betalen hoeft pas bij ontvangst van
de CD. We denken de CD eind oktober gereed
te hebben. Naast de kampfoto's zullen ook
foto's van eerdere activiteiten uit het jaar
opgenomen worden, voor zover hier plaats
voor is.

A CTI V I TEI TEN K A LEN D ER
2 oktober . . . . . . . Kringraad voor K/W-kader
16 oktober . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jota/Joti
25 oktober . . . . . . . . . . . . . . . . Groepsraad
30/31 oktober . . . . . Halloweenweekend K/W

V ER J A A R D A G SK A LEN D ER
September:
15 Quynt Philippi (6) . . . . . . . . . . . Bever
25 Lukas van Mil (15) . . . . . . . . Explorer

Oktober:
7 Mathijs van Meer (16) . . . . . . Explorer
8 Schorre (37) . . . . . . . . . . . . . . . . Staf
24 Maarten van Heest (52) . . . Stichting


