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VAN DE VOORZITTER

Grote activiteiten. Dat was een beetje het
thema van de 1e maand van het nieuwe
seizoen. We begonnen met onze open dag.
Veel van jullie hebben vriendjes en vriendin-
netjes meegenomen om te laten zien hoe leuk
Scouting wel niet is. En dat ze het leuk von-
den, hebben we gemerkt ook! Maar liefst 6
nieuwe leden mochten we verwelkomen!!
Daarom: Jippe, Bram, Quincy, Leanne, Mike
en Joany, van harte welkom bij de leukste
Scoutinggroep van Schiedam en we hopen dat
jullie het heel erg naar jullie zin gaan hebben!
Vervolgens kwam de Maasdelta Sensation om
de hoek. Met duizenden Scouts uit de hele
Regio een hele dag feest vieren, wat een
happening! De week daarna deden wel het
met enkele honderden Scouts nog even dun-
netjes over tijdens de Brandersfeesten. Met
heel Scouting Schiedam hebben we onszelf
daar gepresenteerd met allemaal typische
Scoutingactiviteiten. Ook daar hebben we ons
aardig in de kijker gezet. 
Maar genoeg over het verleden en weer terug
naar nu. Oktober is net gestart en dat brengt
ook weer genoeg leuks. Het hoogtepunt is in
het weekend van 16 oktober, wanneer we
samen met de Scouting BvH gaan meedoen
aan de JOTA/JOTI. Dit weekend krijgen jullie
de mogelijk om via zendapparatuur en internet
contact te maken met Scouts over de hele we-
reld. Ik hoop dat jullie daar wat leuke contac-
ten kunnen leggen! 
Verder organiseert de Stichting op zaterdag 30
oktober een klussendag. Binnenkort zal hier-
over een brief uitgaan waarin we een oproep
doen aan alle ouders om ons die dag een han-
dje te helpen met het onderhoud aan het
gebouw. Denk hierbij aan kleine klusjes die
normaal blijven liggen, zoals een deur die
geverfd moet worden of het vervangen van
dat ene kapotte lampje. Wij hopen dat veel
ouders ons willen helpen, zodat wij ons mooie
groepshuis ook mooi kunnen houden.

EEN NIEUW VOLKJE

Na de zomervakantie is er weer veel gebeurd.
O.a. een geslaagde Maasdelta Sensation,
Brandersfeesten, kampvuuropkomst en een
zeer geslaagde open dag. Mede hierdoor is de
Glimwormpjeskring fors gegroeid. Daar zijn we
erg blij mee en er gaat iets bijzonders
gebeuren: er komt een volkje bij! Erg leuk,
zeker nu het best even geleden is dat we zo'n
grote groep kinderen hadden. Als leiding zijn
we nog even druk aan het puzzelen hoe we
iedereen zo in kunnen delen dat we drie hele
leuke volkjes krijgen. En natuurlijk maken we
er wel een beetje een feestje van als het echt
zo ver is. Overigens betekent dit wel dat we
hard op zoek zijn naar uitbreiding van het
stafteam. Weet u nog iemand die het leuk zou
vinden om eens mee te draaien met een of
meer opkomsten, laat het dan vooral even
weten. Daar zouden wij, en de kinderen, nog
blijer van worden!
Over volkjes gesproken: in de volkjes hangt
van iedereen een pijl met de Kabouter- of
Welpennaam. Bij een aantal kinderen hangt
hier nog geen pasfoto op, wat we wel graag
zouden willen. Misschien is inmiddels wel de
schoolfotograaf langs geweest of heb je nog
een “gewone” foto waar een stukje op
pasfoto-formaat uit te knippen is waar je leuk
op staat. Neem deze dan mee, dan zijn alle
naampijlen weer compleet.
De komende maand staat er ook weer veel
leuks op het programma. We beginnen met de
installatie van een groot aantal kinderen.
Tijdens de internationale Jota en Joti blijven
we slapen op het terrein van een collega
Scoutinggroep in Schiedam en hopelijk sluiten
we de maand af met het zwemspetterfestijn
van de regio.

ZWEMSPETTERFESTIJN

Op 30 oktober zal de regio voor Kabouters en
Welpen het regio Zwemspetterfestijn houden.
Als uitwijkdatum is voor 6 november gekozen.
Helaas hebben we van de regio nog niet
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gehoord wanneer het festijn nu definitief is, of
waar. We houden jullie op de hoogte zodra we
hier zelf ook meer van weten.

ZAKMESSEN

Een echte Kabouter of Welp wil natuurlijk
maar al te graag een zakmes. En dat mag
ook.... Hoewel, we kennen bij de Kabouters en
Welpen wel een aantal strikte regels voor de
zakmessen. Ten eerste mag je alleen een
zakmes als je het zakmesinsigne hebt gehaald.
Op 6 november a.s. kan je weer een insigne
halen, en daarbij kan je ook voor het zakmes-
insigne kiezen, als je zelf al een zakmes hebt.
In tegenstelling tot de andere insignes is het
zakmesinsigne een los teken dat aan het
uniform hangt. Dat doen we expres: als name-
lijk blijkt dat je je niet houdt aan wat je over
(het omgaat met) zakmessen hebben geleerd
pakken we het insigne direct weer af! En
zonder zakmesinsigne, geen zakmes. Het
zakmesinsigne kan je ook niet thuis halen. Bij
het halen van dit bijzondere insigne leer je
alles over het veilig omgaan met je zakmes en
hoe je deze wel of niet kan, mag en moet
gebruiken. Voor het type mes gelden bij ons
de regels dat het mes niet groter mag zijn dan
je hand, en dat het een zogenaamd "zwitsers-
zakmes-type" moet zijn, wat wil zeggen dat
het normaal inklapbaar moet zijn en als het
open staat moet het een blokkering of weer-
stand hebben zodat het mes niet per ongeluk
dicht kan klappen (met je vingers ertussen).
Vinden je ouders dat je nog niet toe bent aan
een zakmes, dan zul je nog even moeten
wachten.

VAN HET OERWOUDVENDEL

September zit er weer op en het Scouting
seizoen is weer volop begonnen. September
stond in het teken van de  “buiten” activitei-
ten. Zo hadden we Maasdelta Sensation en de
Brandersfeesten. Hoe verschillend qua weer...
De Maasdelta Sensation in Vlaardingen, wat
een prachtig weer was het zeg! Dat in com-
binatie met de leuke activiteiten die er georga-
niseerd waren, heeft er voor gezorgd dat
iedereen het wel naar z’n zin had. De Scouts
met hun activiteiten (zoals stormbanen,
kanoën en boogschieten) en de leiding die

heerlijk van het zonnetje aan het genieten
waren op hun post.
Dan de Brandersfeesten...het thema dit jaar
was “water”. En wat een water hebben we
gehad! De hele ochtend en een deel van de
middag alleen maar regen! Maar goed, een
Scout zou een Scout niet zijn...wij laten ons
plezier niet bederven door een beetje regen en
iedereen stond actief mee te werken aan het
vlotbouwen. De gps-tocht ging helaas niet bij
iedereen goed, maar het ijsje maakte het weer
goed! Hulde aan degene die zijn gaan vlot-
varen, jullie hebben hard moeten peddelen!
De maand oktober brengt maar 1 “buiten”-
activiteit, namelijk de Jota/Joti. Dit is in het
weekend van 15-16-17 oktober. De Jota/ Joti
staat compleet in het teken van communicatie.
Dit jaar zullen we de Jota/ Joti houden met de
Burgemeester van Haaren-groep. Het is lang
geleden dat we de Jota samen met hen heb-
ben gedaan en wij hebben er veel zin in.
Kamperen in tenten, communiceren via
zenden, morse of internet en lol hebben met
z’n allen! Wat wil je nog meer!

Kijk zelf ook goed op de planning wat we
tijdens de opkomsten gaan doen. Soms moet
je wel eens dingen voorbereiden en moeten
haasten daarmee is nooit leuk!

BRANDERSFEESTEN

Zaterdag 25 september waren in Schiedam
weer de jaarlijkse Brandersfeesten. Met een
slechte weersverwachting, was het in het
begin dan ook erg rustig, maar naarmate de
dag vorderde, werd het steeds drukker. 
In de ochtend waren de Scouts hard bezig met
het pionieren van een aantal vlotten. Hier
gingen ze later op de dag vlottenracen mee
varen. 
De Explorers pionierden een levensgrote
katapult. 
Om 1 uur begon het spektakel voor de Bevers
en de Kabouters en Welpen. In groepjes
gingen de kinderen met een strippenkaart
langs allerlei leuke spelletjes. 
Zo konden de kinderen popcorn maken, twis-
ter spelen, zich laten schminken en er was
zelfs een touwbrug over het water! Oftewel,
genoeg te doen, voor jong en oud!
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NATIONALE

SCOUTINGLOTERIJ

De eindtermijn van de loterij is in zicht. In
deze maand moeten namelijk de niet verkoch-
te loten worden teruggezonden naar het Lan-
delijk Servicecentrum. Daarvoor is een hele
procedure opgezet, welke exact moet worden
gevolgd. Zo moeten de niet verkochte loten
voor 1 november teruggezonden zijn. Ook
moet in Scouts Online aangegeven worden
welke lotnummers verkocht zijn en welke
lotnummers niet. Vandaar het dwingende
verzoek aan alle lotenhouders om uiterlijk 16
oktober 2010 het geld van de verkochte
loten, alsmede de niet verkochte loten, in te
leveren bij de leiding. De leiding wordt ver-
zocht hiervoor zorg te dragen en goed aante-
kening te houden.
Wat betreft de verkoop van de loten kan ik
mededelen dat velen van u al een boekje (10
loten) hebben verkocht. Maar over verdere
gegevens beschik ik op dit moment nog niet.
Wie dan ook als winnaar uit de bus komt als
“Top Seller 2010” en de batch daarvoor in
ontvangst mag nemen, zal pas na 16 oktober
duidelijk worden.

SCOUTING SCHIEDAM

In Schiedam kennen we gelukkig een zeer
goede samenwerking tussen de verschillende
scoutinggroepen. Gezamenlijk organiseren we
een aantal activiteiten, waaronder de Scouting
deelname aan de Brandersfeesten, de Scout-
It-Out afgelopen maart en nog wat kleinere
activiteiten. Gezamenlijk mogen we ook twee
keer per jaar op bezoek bij de verantwoorde-
lijke wethouder. Vandaar dat R. Spruit (Dol-
fijn) begin september naar het stadskantoor
toog, zij het deze keer met de pet van
“Scouting Schiedam” op. Daar bleek dat ook
het nieuwe college Scouting een belangrijke
factor in de samenleving vindt en trots is op
het vele (jeugd)werk dat de vrijwilligers weten
te verzetten. Er is o.a. ook toegezegd dat de
waarderingssubsidie die Scouting ontvangt
geen onderwerp van bezuiniging zal worden,
waarmee het stadsbestuur het belang van
Scouting nog eens wil onderstrepen.

JEUGDFONDS SCHIEDAM

Voor gezinnen met een laag inkomen kent de
gemeente Schiedam het Jeugdfonds. Vanuit
dit jeugdfonds kunt u een waardebon krijgen
om hiermee de contributie van een vereniging
van uw kind te voldoen. Vorig jaar heeft de
Stichting Scouting Tono besloten deze waar-
debon ook te accepteren en inmiddels heeft
het stichtingsbestuur besloten dat ook voor
het komende seizoen, seizoen 2010-2011, u
de waardebon van het Jeugdfonds kunt
gebruiken om de contributie van uw kind te
voldoen. Deze bonnen kunnen bij de gemeen-
te Schiedam aangevraagd worden. Heeft u
hier vragen over, stel deze dan gerust aan de
leiding of mail even naar
stichting@scoutingtono.nl

'T KOETSHUIS

Inmiddels heeft ons gebouw al weer zo'n vier
jaar de status van gemeentelijk monument.
Een gebouw waar we trots én zuinig op zijn.
De zorgen zijn nog steeds groot nu in het
kader van de aanleg van de A4 er een geluids-
scherm is gepland achter ons gebouw. Goed
voor de verstaanbaarheid en voor ons erg
wenselijk, maar er bestaat een serieus risico
op schade door de bouwwerkzaamheden voor
ons niet- onderheidde gebouw. Na enige tijd in
gesprek te zijn geweest met Rijkswaterstaat
over het voorkomen van schade richt het
stichtingsbestuur zich nu voornamelijk op de
gesprekken met de gemeente Schiedam. Ons
doel is daarbij via de bouwvergunning voor het
geluidsscherm bouwkundige maatregelen af te
dwingen die schade hopelijk zullen voorkomen

KLUSSENDAG

Datzelfde gebouw waar we zo trots op zijn
heeft ook heel wat onderhoud nodig, de keer-
zijde van een monumentaal pand. De Stichting
Scouting Tono organiseert daarom twee keer
per jaar een klussendag. Hierbij doen we een
beroep op ouders om ons te komen helpen
met verfwerk, het afschaven van klemmende
deuren, ophangen van lampjes en andere
klussen die voor ons gebouw zo hard nodig
zijn. We maken hier altijd een gezellige dag
van en hopen van harte dat ook u zich een
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enkel dagje wilt komen inzetten met wat een-
voudige kluswerkjes. Veel handen maken hier-
bij licht werk! De klussendag is voorlopig ge-
pland op 30 oktober, maar is wel afhankelijk
van de vraag of de regio die dag ook het
Zwemspetterfestijn organiseert voor de
Kabouters en Welpen. Binnenkort krijgt u van
ons een brief met het verzoek aan te geven
waar u mee kunt en wilt helpen. Graag zie ik u
op deze altijd gezellige en bijzonder nuttige
dag!

BOUWCOMMISSIE

Rond de verbouwing van de toiletten, douche
en de keuken lijkt e.e.a. wat stil te liggen.
Echter, niets is minder waar. Nadat de bouw-
commissie, met daarin enkele enthousiaste
ouders, stafleden en stichtingsleden, de ont-
werpen heeft afgerond wordt er nu hard
gewerkt aan het rond krijgen van de financie-
ring. De bedoeling is dat veruit het grootste
deel van de kosten door fondsenwerving
gedekt wordt. Dit duurt wat langer dan ver-
wacht, waardoor de start van de bouw iets
uitgesteld is, maar half november hopen we
uitsluitsel te hebben of de financiering rond
komt. Daarna kan het hak- en breekwerk
beginnen.

RECHT OP NATUUR

De kloof tussen kinderen en de natuur lijkt
steeds groter te worden. Scouting is een orga-
nisatie die het belang van natuur voor kinde-
ren al 100 jaar lang inziet. Samen met enkele
andere organisaties heeft Scouting Nederland
de petitie “Ieder Kind Heeft Recht Op Natuur”
ondertekend. Ook de Scouting Tono-groep
onderkent het belang van natuurbeleving voor
kinderen en probeert hier al jaren aan bij te
dragen. Heeft u nog niet getekend? Ga dan
naar
http://www.iederkindheeftrechtopnatuur.nl en
teken ook!

BEHEERSCOMMISSIE

De Stichting Scouting Tono vertegenwoordigt
de Scouting Tono-groep op het gebied van
financiën, roerende en onroerende goederen.
Zo staat het in de statuten. In de praktijk doen

we dat niet zo formeel: de stichtingsleden
zorgen er vooral voor dat de leiding zijn
aandacht kan besteden aan het spel met de
kinderen en zich niet al te veel bezig hoeft te
houden met het b.v. tenten, geld of het
gebouw. Een gebouw dat de nodige aandacht
vraagt en verdient.
Aangezien we al jaren eigenlijk weinig contact
hadden met de beheerscommissie van Boer-
derij Landvreugd, hebben we het initiatief
genomen om eens met deze commissie om de
tafel te gaan zitten. De beheerscommissie is
door de gemeente ingesteld om, met name,
het hoofdgebouw van de boerderij te beheren.
Er is dus sprake van een soort “buren-relatie”
met deze commissie., aangezien ons gebouw
feitelijk naast hun gebouw staat. Zeker nu de
boerderij en eigen gebouw beiden tot gemeen-
telijk monument zijn verklaard een belangrijke
zaak. Als voorzitter (R. Spruit - Dolfijn) en de
vice-voorzitter (S. van Heest - Wombat) van
het stichtingsbestuur hebben we met de men-
sen van de beheerscommissie begin oktober
om te tafel gezeten. Daarbij bleek als snel dat
onbekend ook wel eens wat onbemind maakt,
maar ook dat onze ideeën over het terrein en
de omgeving veel beter op elkaar aansluiten
dan gedacht. In een zeer goede verstandhou-
ding is het gesprek afgerond, waarbij we el-
kaar in de toekomst ongetwijfeld gemakkelij-
ker kunnen vinden. Een goede buur is tenslot-
te altijd beter dan een verre vriend, volgens
een oud gezegde.

ACTIVITEITENKALENDER

15 t/m 17 okt . . . . . . . . . . . . . . . . Jota/Joti
30 pkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klussendag
30 okt of 6 nov . . . . . . . . . Zwemfestijn K/W
10 t/m 12 dec . . . . . . . . Winterkamp Scouts
1 nov . . . . . . . . . . Stichtingsbestuursoverleg
13 nov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groepsraad

VERJAARDAGSKALENDER

8 okt Schorre (43) . . . . . . . . . . . . . Bestuur
13 okt Jan Lemmen (66) . . . . . . . . Stichting


