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H A LLO W EEN
Op 30 en 31 november hadden de Kabouters
en Welpen een Halloween-weekend. Om 9.30
uur verzamelden zich allemaal griezels rond
het groepshuis. Deze hele stoet vertrok ver-
volgens naar het Hof van Spaland voor een
vossenjacht samen met de Scouts en de
Bevers, waarbij de Scouts de vossen waren die
gevonden moesten worden. 
De middag werd besteed aan het maken van
gipsmaskers. De Kabouters en Welpen mocht-
en van gipsverband een afdruk maken van
elkaars gezichten. 
Na de pannekoekenmaaltijd was het tijd voor
een spookspeurtocht: het opperspook moest
gevangen worden om voor het raam te han-
gen, zodat de andere spoken ons de rest van
deze extra lange Halloweennacht met rust
zouden laten. 
Na terugkomst op het groepshuis was het tijd
voor de pyjama’s, maar nog niet om te gaan
slapen: er stond nog een vampierenfilm op het
programma, waar de Kabouters en Welpen
vanuit hun bedden naar konden kijken.
Toen deze was afgelopen was het eigenlijk de
bedoeling om te gaan slapen, maar omdat de
buren een disco hadden was dat wat moeilijk. 
Het eerste programma-onderdeel van de zon-
dag was een installatie: Nikky en Charlotte
Sanstra waren er niet tijdens de eigenlijke
installatie op 6 oktober, dus werden ze dit
weekend geïnstallleerd.
Daarna gingen we naar het Beatrixpark om
een groot bosspel te doen. In het park was het
behoorlijk modderig, sommigen verloren zelfs
hun schoenen in de zuigende modder. Bij
terugkomst op het groepshuis mochten de 
modderschoenen dan ook niet mee naar bin-
nen, zodat we het weekend op sokken afslo-
ten.
De Kabouter en Welpen-staf wil Babbel, Dolfijn
en Hippe Springveer nogmaals bedanken voor
hun hulp tijdens het afgelopen weekend. Zon-
der hun hulp hadden we waarschijnlijk het
weekend moeten afzeggen wegens te weinig
staf.

EV EN  V O O R STELLEN  ...
Zoals de meesten van de groep nu wel weten
is mijn naam William van Kleef (een stafnaam
heb ik nog niet, deze krijg ik binnenkort). Ik
ben 28 jaar en werk bij een tuinbouwloonbe-
drijf. Bij dit bedrijf werk ik met kleine trekkers,
graafmachines, shovels en andere machines.
Als hobbies heb ik, naast Scouting, motorrij-
den, fietsen en miniaturen van bouwmachines
verzamelen. Ik ben als acht-jarig jochie bij de
Taizé-groep met Scouting begonnen als Welp,
waarna ik ben doorgegroeid via Verkenner
naar de Rowans. Op mijn 19e jaar ben ik er 4
jaar mee gestopt vanwege school. Ik studeer-
de toen aan de MTS Landbouwwerktuigen-
techniek te Apeldoorn. In deze tijd ben ik wel
bij evenementen zoals koninginnedag, jota,
e.d blijven helpen. Na mijn school ben ik actief
met Scouting verder gegaan, tot een paar
maanden terug, toen ik hoorde dat het speltak
Pivo's werd opgeheven. Ik besloot hierna om
bij de Scouting Tono-groep te gaan kijken.
Hier ben ik sinds dien met alle plezier, enthou-
siasme en trots leiding bij de Scouts.

M O N U M EN TEN ZO R G
Via de media moest het Stichtingsbestuur ver-
nemen dat de Gemeente Schiedam voorne-
mens was om ons verenigingsgebouw op de
monumentenlijst te plaatsen. Gebleken is dat
dit inmiddels gebeurd is en het stichtingsbe-
stuur vroeg zich af wat dit nu zou gaan inhou-
den. Dolfijn maakte een afspraak met de afde-
ling Bouw- en woningtoezicht, sector monu-
mentenzorg en het dagelijks bestuur van de
stichting heeft een bezoekje aan deze afdeling
gebracht .
Even ter informatie, het Koetshuis is eigendom
van de Gemeente Schiedam en wij mogen er
gebruik van maken op voorwaarde dat wij zor-
gen voor het onderhoud van het pand. Nu het
pand onder de Monumentenzorg valt, komen
er een aantal andere voorwaarden om de hoek
kijken.
De rode draad die door de voorschriften loopt,
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is, dat het pand zoveel mogelijk in zijn oor-
spronkelijke staat moet worden behouden.
Wanneer er verbouwd moet worden, zowel
aan de binnenzijde als aan de buitenzijde geldt
dat alles zoveel mogelijk in dezelfde staat
moet worden teruggebracht en indien moge-
lijk, er gebruik wordt gemaakt van de bestaan-
de materialen en/of er authentieke (dezelfde)
materialen worden aangeschaft en verwerkt.
Dit houdt dus in dat er voor een verbouwing,
zowel binnen als buiten, een bouwvergunning
alsmede een monumentenvergunning aange-
vraagd moet worden.
Dat er bouwvergunning aangevraagd moest
worden, was al bekend. Het fenomeen monu-
mentenvergunning was nieuw voor ons.
Dit houdt in het kort in, dat het authentieke
karakter moet worden behouden en dat de
bestaande materialen zoveel mogelijk herge-
bruikt moeten worden of aangeschaft moeten
worden. Dat is dus niet mis.
Bij een aanvraag voor een verbouwing, bij-
voorbeeld met vernieuwen van het dak met
bijbehorende dakgoten, houdt dat dus in dat in
principe alle dakpannen opnieuw gebruikt
moeten worden en kapotte dakpannen door
dezelfde pannen vervangen moeten worden.
Er werd ons verteld dat er bedrijven zijn, die
nog oude dakpannen hebben, maar daar zit
natuurlijk een hogere prijs aan dan een door-
snee dakpan. Dat is financieel dus een extra
post, waar het stichtingsbestuur niet blij mee
is.
Aan de andere kant krijgen we van deze afde-
ling veel hulp en ondersteuning bij de
papieren rompslomp die bij een verbouwings-
aanvraag gepaard gaat. En zij kunnen ons
deskundig advies geven over allerlei zaken.
Wanneer er verbouwingen moeten gaan
plaatsvinden en de stichting kan dit financieel
niet in 1 keer betalen, dan kan de stichting bij
de Gemeente een lening aanvragen tegen een
zeer lage rente. Als ik laag zeg, dan bedoel ik
ook zeer laag. 
Dat ons gebouw onder de Monumentenzorg
komt te vallen, heeft dus voor- en nadelen.
Er staan voor de komende tijd een aantal
bouwprojecten op stapel, dus de stichting zal
zich hiermee de komende tijd mee bezig gaan
houden en kijken hoe gunstig mogelijk we ge-
bruik kunnen gaan maken van alle faciliteiten.
Wij houden jullie op de hoogte.

O PR O EP!
Beste ouders,
Het stichtingsbestuur is dringend op zoek naar
enthousiaste mensen, die mee willen helpen
om uw kind een zo fijn mogelijke ruimte en
omgeving te laten houden om het Scouting-
spel te kunnen blijven spelen. Het is een zeer
dankbare taak om hiervoor te zorgen.
In hoofdzaak vinden de stichtingsactiviteiten
achter de schermen plaats en merkt u als
ouder daar weinig van.
Maar als de stichting de zaken zoals financiën
en huishouding niet regelt, is het gauw afge-
lopen en kunnen de Scoutingactiviteiten niet
meer op de huidige wijze plaatsvinden.
Uw hulp en steun is daarom noodzakelijk.
Denk nu niet ... dit is niets voor mij, of ... ik
heb hier geen tijd voor, ik ga liever tennissen
of naar de sportschool … ook goed, maar denk
ook om het welzijn van uw kind.
Het kost u in principe 4 à 5 avonden per jaar.
U helpt dan wel mee om de activiteiten van de
Scouting Tono-groep doorgang te laten vin-
den. Informeer er eens naar en neem contact
met mij op. Het verplicht u tot niets, maar ik
kan u wel vertellen welke dankbare functie u
kunt vervullen. Het is vrijwillig en het kost u
geen contributie.
Verras me en bel: 010-471 59 59.

SI N T A A N  H U I S
Wilt u op of rond 5 December bezoek ontvan-
gen van Sint Nicolaas? Mail dan naar Sinter-
klaas@scoutintono.nl of kijk op http://sinter-
klaas.scoutingtono.nl. Bellen kan natuurlijk
ook: 010 - 24672 70.

A CTI V I TEI TEN K A LEN D ER
12/13 nov . . . . . . . . . . . . . . Weekend Scouts
19/20 nov . . . . . . . Videomarathon Explorers
23 nov . . . . Algemene Stichtingsvergadering
27 nov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stafetentje

V ER J A A R D A G SK A LEN D ER
2 Annelien Rozemuller (8) . . . Kabouter
10 Laurianne Lina (8) . . . . . . . Kabouter
26 Dani van Boxtel (7) . . . . . . . . . . Bever


