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VAN DE VOORZITTER

Ik heb de zomer in mijn bol! Dat kan ik toch
wel stellen de afgelopen weken. De hele
maand april hebben we al prachtig weer
gehad tijdens onze opkomsten. Dat betekent
dat we alle dagen lekker buiten zijn geweest.
En gelukkig zijn de voorspellingen dat het
goede weer de komende weken nog wel even
aanhoudt, dus voorlopig blijven we lekker van
onze boomgaard gebruik maken!
De 1e opkomst van april hadden we onze
opkomst in het kader van Intercultureel
Scouting. Er kwamen zo’n 12 kinderen van
buitenaf kijken, wat betekende dat we met
onze leden erbij een grote groep kinderen
hadden lopen. Als voorzitter mag ik dat uiter-
aard graag zien! Uiteindelijk hebben we van
deze 12 kinderen al 3 kinderen als nieuwe
leden mogen verwelkomen. Bij dezen:
Kamilah, Nailah en Ilyas, welkom bij de groep
en ik hoop dat jullie een leuke tijd tegemoet
gaan. 
In mei krijgen we het druk. Als eerste hebben
we op 7 mei een materiaalinventarisatie. Iets
wat lange tijd niet meer is gebeurd en wat
hard nodig is. Hierdoor gaan de opkomsten
helaas niet door, maar dat is voor het goede
doel. Het weekend erna gaan de Kabouters en
Welpen naar Tiel voor het Wereldspelen-
weekend. Een groot event, waarvan ik hoop
dat ze het erg naar hun zin gaan hebben. Op
21 mei volgt de Schiedamse Scoutingdag in
het centrum van Schiedam. Een grote activiteit
met alle Scoutinggroepen uit Schiedam. De
organisatie is in volle gang en het belooft een
hele leuke dag te worden! Al met al een druk-
ke maand dus!
En dan heeft u van mij natuurlijk nog de
spreuk van de maand tegoed. Gezien het
mooie weer is deze  heel toepasselijk: “Is het
lente in mei, dan is april al voorbij!”

KOEIEN MELKEN

Honderdtwintig koeien liepen er rond op de
boerderij waar de Kabouters en Welpen eind

maart logeerden. Bij aankomst was de wagen-
schuur voor ons leeg gemaakt. Voor velen
best even schrikken: aan de linkerkant stond
nog een aantal werktuigen, de vloer was wel
geveegd maar toch stoffig en voor de opening
hing een groot zeil. Niet wat we gewend zijn
als we in een gebouw slapen, wél een groot
avontuur. En dat was het weekend zeker. 
Op zaterdagochtend stonden we om kwart
voor zes op zodat we konden helpen met het
melken van de koeien. 120 melkkoeien in ruim
een uur, daar kon de boer onze hulp best bij
gebruiken. Daarna snel even ontbijten zodat
we op tijd waren voor het maken van kaas.
Zes dagen per week maakt men op deze boer-
derij 11 kazen van een deel van de melk, en
ook daar mochten we bij helpen. Een onverge-
telijk weekend waar we ook nog de schapen
hebben gezien (4 stuks), in de varkensstal
mochten kijken (zo’n 1.200 stuks) en sommige
van de kinderen niet bij de paarden weg te
slaan waren. Na nog een groot boerderijspel
en een kampvuuravond had iedereen zondag-
ochtend de nodige moeite uit bed te komen,
en konden we na een zeer geslaagd weekend
weer naar Schiedam. En het leuke was: we
zijn met een foto van dit weekend zelfs in de
IJsselbode, de lokale krant van Oudewater en
omgeving, terecht gekomen.

WELKOM

Bij de open ochtend in het kader van de Inter-
culturele Scouting mochten we aardig wat
kinderen verwelkomen. Inmiddels zijn Nailah,
Kamilah en Ilyas ingeschreven bij de kabouters
en Welpen. Dat betekent dat het gezellig druk
begint te worden bij de Glimwormpjeskring,
aangezien ook Ian al enkele weken lang zijn
inschrijfformulier in probeert te leveren, maar
helaas komt daar telkens weer iets tussen.
Tenslotte is vorige week ook Selena voor het
eerst komen kijken. We kunnen dus heel wat
nieuwe kinderen verwelkomen. Leuk dat jullie
er allemaal zijn en welkom bij de Glimworm-
pjeskring!
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ZOMERKAMP KRING

Het zomerkamp komt er weer aan. Zo ook
voor de Kabouters en Welpen. Een bijzonder
zomerkamp, aangezien we op bezoek gaan in
de Jungle. Een kleine week lang op avontuur
met Baloe, Bagheera, Mowgli, Shanti en alle
andere figuren uit het oerwoud. Alle kinderen
hebben de brief met het inschrijfformulier
inmiddels ontvangen voor dit hoogtepunt uit
het Scoutingjaar. We hopen natuurlijk dat
iedereen meegaat en we met de hele kring op
kamp kunnen. Mochten er nog vragen zijn,
benader dan gerust even de leiding.

VAN HET OERWOUDVENDEL

Time flies! Wat gaat de tijd toch hard, we
gaan alweer richting het einde van het sei-
zoen! Traditioneel is altijd een leuke laatste
opkomst. We zijn al bezig om wat leuks te
regelen om het seizoen leuk en avontuurlijk af
te sluiten. Maar voordat het zover is gaan we
druk bezig zijn met de  “voorbereidingen” op
het zomerkamp. In een aantal opkomsten
zullen we gaan werken aan de routetechnie-
ken op de fiets, uitleg over kamphygiëne,
kampkoken, kampvuur maken, houtvesten,
pionieren enz, typische scoutingdingen dus. 
Tussen die opkomsten in zit ook nog de
Schiedamse Scoutingdag op 21 mei, met een
andere opkomsttijd: van 12.00-15.00 uur, op
het Land van Belofte in Schiedam. Met alle
Schiedamse Scoutinggroepen gaan we een
leuke middag beleven en er schijnt ook nog
een speciale gast te komen. De brieven over
deze dag hebben jullie gemaild gekregen. Op
4 juni (ja het is nog een eindje weg, maar de
tijd gaat sneller dan je denkt) staat er weer
een “eigen opkomst Scouts” gepland. Het is
dus de bedoeling dat jullie zelf het programma
verzinnen, compleet uitwerken en zelf uitvoe-
ren. Denk hier dus alvast over na met z’n
allen! Voor tips en trucs kunnen jullie uiteraard
bij de leiding terecht. Overigens zijn Roelof en
Marjolein deze opkomst afwezig i.v.m. een
welverdiende vakantie; de opkomst wordt
gedraaid door Sebastiaan en Dolfijn.
Kortom, weer genoeg te doen, voornamelijk
ter voorbereiding voor het zomerkamp, maar
zo hopen we helemaal goed voorbereid op
kamp te gaan!

ZOMERKAMP SCOUTS

Dit jaar gaat het gebeuren: het 1e zomerkamp
van het Oerwoudvendel nadat we weer gestart
zijn met de Scouts. Tot nu toe hebben we 7
definitieve aanmeldingen en zijn ook de brie-
ven eruit voor de kampprijs e.d.. We gaan dit
jaar op kamp naar het Scouting Labelterrein
“het Bieslandse Bos” te Pijnacker. Van 2 t/m 7
juli gaan we daar kamperen en een hoop leuke
dingen beleven en om nog maar een keer te
melden: we gaan er op de fiets naartoe! In de
volgende Tono Tamtam gaan we wat meer
informatie vrijgeven over het kamp, dus het
thema en wat meer daaromheen. Dus houdt
de volgende Tamtam zeker in de gaten! Jullie
ontvangen binnenkort wel een brief thuis om
jullie ouders uit te nodigen voor een info
avond op het groepshuis, waarin we details,
regels enz enz. gaan bespreken.

NATIONALE SCOUTING

LOTERIJ

Alle Welpen, Kabouters, Scouts, leiding en
stichtingsbestuurleden hebben in april een
envelop met loten gekregen van de Nationale
Scouting loterij. Dat betekent dat bijna
iedereen thans in het bezit is van een boekje
met 10 loten. De bedoeling daarvan is om
zoveel mogelijk loten te verkopen. Dit is één
van de manieren om geld bij elkaar te sparen.
De loterij is voor en door Scouts en er zijn heel
veel leuke (en ook grote) prijzen te winnen.
Een lot kost € 2,50 en daarvan mag onze
groep maar liefst € 1,50 zelf houden. Een
goede manier dus om geld te verdienen. 

We willen als groep natuurlijk zoveel mogelijk
geld ophalen. Dit kan alleen maar door veel
loten te verkopen. Daarom maken we er een
kleine wedstrijd van. Getracht zal worden
periodiek in de Tono Tamtam de stand op te
nemen van degenen die tot op dat moment de
meeste loten hebben afgenomen c.q. ver-
kocht. Wie dan aan het einde van de verkoop-
periode de meeste loten echt heeft verkocht,
krijgt als beloning een supercoole Topseller-
badge voor op je Scoutfit!  De anderen die in
de top eindigen, krijgen een Superseller-
naambandje.
Dus: pak die loten en verkoop er zoveel
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mogelijk aan je ouders, opa’s, oma’s, tantes,
ooms, buren, vriendjes, ouders van vriendjes,
enz. enz. enz!
Hoe de topsellerbatch er uit ziet, kan je onder
dit artikel zien.

(Ter aanvulling is nog op te merken dat er nog
voldoende boekjes met loten beschikbaar zijn
bij de penningmeester)

De loterij duurt tot begin oktober 2011 en je
kan er (nogmaals) echt mooie prijzen mee
winnen. 
Heb je je loten verkocht, lever dan het
geld + lege boekje in een dichtgeplakte
enveloppe in bij de penningmeester (via je
leiding). Deze zorgt dan, als je nog meer loten
wil (wat wij wel hopen) dat je een nieuw boek-
je meekrijgt.
Dus doe allemaal flink je best!
Alle niet verkochte loten moeten uiterlijk op 8
oktober 2011 weer ingeleverd worden bij de
penningmeester. Mocht iemand de loten niet
(kunnen) verkopen en het boekje niet retour-
neren, dan zal (helaas) het bedrag van € 25,--
in rekening worden gebracht. Dus zorg dat de
niet verkochte loten niet zoekraken, maar op
tijd terugkomen bij de penningmeester.

VAN DE STICHTING

In de Tono Tamtam van maart vertelden we u
dat de verbouwing van de keuken op het laat-

ste moment uitgesteld was, omdat de ge-
meente Schiedam, eigenaar van het pand, nog
geen toestemming wilde verlenen voor deze
verbouwing. Daarna werden we uitgenodigd
hier eens over te komen praten. Iets waar we
niet zo goed raad mee wisten.
Inmiddels zijn de voorzitter en vice-voorzitter
van het stichtingsbestuur, respectievelijk
Richard Spruit (Dolfijn) en Sander van Heest
(Wombat) op het standkantoor geweest voor
het bedoelde overleg bij de afdeling gebouw-
beheer. Hier kregen we te horen dat deze
afdeling bezig is alle panden van de gemeente
te inventariseren. Daarna zullen de lijnafdelin-
gen binnen de gemeente aan moeten geven
welke organisaties nog wel, en welke geen
gebruik kunnen blijven maken van de gemeen-
telijke panden. Voor ons betekent dit dat de
afdeling Welzijn van de gemeente hier een
beslissing over zal moeten nemen. Daarna
worden wel alle huurcontracten opengebroken
en zal elke organisatie die mag blijven een
kostendekkende huur moeten gaan betalen.
Uitsluitsel hierover wordt rond september
verwacht.

Voor het stichtingsbestuur is er dus veel werk
aan de winkel. Allereerst zal er van de afdeling
Welzijn zekerheid verkregen moeten worden
dat we het pand kunnen blijven gebruiken.
Wat voor de Scouting Tono-groep echter nog
belangrijker is, is de vraag wat dadelijk de
huurkosten zullen worden. Aangezien we geen
al te rijke vereniging zijn, zal dit een belangrijk
punt worden in de gesprekken met de
gemeente.
Ondertussen heeft het stichtingsbestuur ook
een brief ontvangen met hierin alsnog toe-
stemming voor de verbouwing, echter onder
de voorwaarde dat alleen de bijdrage van het
Fonds Schiedam-Vlaardingen binnen de con-
tractuele afschrijvingregeling valt. Tijdens de
volgende vergadering van het stichtingsbe-
stuur zullen we dus een lastige afweging moe-
ten maken: gaan we nu alsnog de keuken en
de natte groep verbouwen waarmee we een
onbekend risico lopen, of wachten we tot de
nieuwe huurprijs bekend is en we alle finan-
ciële consequenties van de gemeentelijke
plannen kunnen overzien? Grofweg het ver-
schil tussen verbouwen in september 2011 of
in maart 2012. We houden u uiteraard op de
hoogte.
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De Stichting Scouting Tono organiseerde in
maart ook weer een klussendag. Er waren dit
keer helaas niet zo heel veel aanmeldingen
van ouders om te helpen, maar met diegenen
die er wel waren konden we weer een groot
aantal belangrijke onderhoudstaken uitvoeren.
Een hiervan is nog niet gereed, namelijk de
lamp-met-bewegingsmelder die op de voor-
gevel aan de rechterzijde gaat komen.
Hiermee hopen we het donkere gat dat hier  
’s nachts aanwezig is beter te verlichten. Vanaf
deze kant voor alle ouders die mee hebben
geholpen: onze hartelijke dank, top dat u er
was om te helpen!

OVERSTAPTRAINING

Scouting kent al jaren de verschillende cursus-
sen voor leiding. Erg belangrijk om de kwaliteit
te krijgen die wij met zijn allen binnen Scou-
ting graag willen. Voorheen moest elke leidster
of leider een aantal weekenden op training.
Om beter aan te sluiten bij de wensen van de
vrijwilligers zijn de cursussen weer gemoderni-
seerd, en direct ook gemodulariseerd. In
plaats van twee weekenden voor een kamp-
cursus, komen er nu 12 modules. Mocht je aan
kunnen tonen de kennis van een bepaalde
module al te beheersen, bijvoorbeeld via werk
of schoolopleiding, dan kan die cursus afgete-
kend worden.

Om van “bevoegd leid(st)er” in het oude cur-
sussysteem naar “gekwalificeerd leid(st)er” in
het nieuwe systeem te komen, zal alle leiding
twee modules moeten volgen. Samen met de
oude behaalde cursus ontvang je dan je kwali-
ficatie. Op 21 april heeft Dolfijn het spits afge-
beten. Na afronding van de test kan hij zich nu
“gekwalificeerd scoutingleider” noemen. De
leiding van de Scouts en een groot deel van
het bestuur zal volgen op 13 mei aanstaande.
Vanaf deze plaats iedereen die de cursus be-
haalt: alvast gefeliciteerd!

FOTOSERIES

Ook de fotoseries op de website blijven weer
gestaag groeien. Van een ouder ontvingen wij
de foto’s gemaakt tijdens de Duinenmars.
Daarnaast zijn de series geplaatst van de
PlayBackShow, de klussendag, de interculture-

le open ochtend, de cupcakes workshop en het
boerderijweekend van de Kabouters en
Welpen. Voor al deze fotoseries geldt een
privacyregelement: heeft u als ouder bezwaar
tegen plaatsing van een foto van uw kind, laat
het dan even weten, dan zal de betreffende
foto verwijderd worden. Opgaaf van reden is
niet noodzakelijk.

SOCIAL MEDIA

Hyves, Facebook, Linkedin, het zijn tegenwoor-
dig bekende termen. Vooral Hyves wordt door
veel van onze jeugd- en stafleden gebruikt en
er is zelfs een groepshyves. Om het gebruik
hiervan in goede banen te leiden heeft
Scouting Nederland hier enkele regels voor
opgesteld. De belangrijkste is dat een vrijwil-
liger van een scoutinggroep nooit aan een
jeugdlid zal voorstellen om “Hyves-vriendjes”
te worden. Als een jeugdlid zelf het voorstel
doet, dan mag een volwassene daar best op
ingaan, waarbij uiteraard “de goede omgangs-
vormen” gelden. Hiermee wordt voorkomen
dat een kind dat het moeilijk vindt om “nee” te
zeggen tegen een verzoek van een volwassene
uiteindelijk toch Hyves-vriendje wordt. Heeft u
hier vragen over, dan kunt u altijd contact
opnemen met de vertrouwenspersoon binnen
onze groep.

ACTIVITEITENKALENDER

4 mei . . . . . . . . . . . . . . . . Dodenherdenking
7 mei . . . . . . . . Geen opkomst: materiaaldag
9 mei . . . . . . . . . . . . . . . . RPO DWEK-noord
11 mei . . . . . . . . . . . . . . . Plaatselijk contact
13 t/m 15 mei . . . . . Wereldspelen Tiel K/W’s
16 mei . . . . . . . . . Overleg Stichtingsbestuur
18 mei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groepsraad
21 mei . . . . . . . . . . Schiedamse Scoutingdag
29 mei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stafdag
25 juni . . . Laatste opkomst voor de vakantie
25 juni . . . . . . . . . . . . . Vrijwilligersbarbecue
2 t/m 7 juli . . . . . . . . . . . Zomerkamp Scouts
3 t/m 8 juli . . . . . . . . . . . Zomerkamp K/W’s

VERJAARDAGSKALENDER

Van harte gefeliciteerd!

19 Sabrina Wind (9) . . . . . . . . . Kabouter


