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VAN DE VOORZITTER

Het zit er al weer op, de vakantie. De tijd
vliegt voorbij. Voor iedereen ligt het zomer-
kamp nog vers in het geheugen. Ik heb zo her
en der al wat leuke verhalen gehoord. Mijn
indruk is dat de kampen heel leuk en erg
geslaagd zijn geweest. Ik hoop dat jullie dat
ook vonden!
Inmiddels staat het nieuwe seizoen alweer
voor de deur te trappelen. De stafleden zijn
druk bezig met de voorbereidingen voor dit
seizoen. Zeker voor de Welpen is het allemaal
spannend. Een nieuw thema, nieuw verhaal,
nieuwe dingen om te ontdekken. Ik hoop dat
jullie het in de Jungle erg leuk gaan hebben!
Volgende week is het alweer zover, dan staat
de open ochtend op het programma. Ik kan
alvast verklappen dat we een erg leuk pro-
gramma voor jullie hebben verzonnen. Nodig
zoveel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes uit,
zodat we met een grote groep staan. Dan
wordt de dag namelijk nog leuker!
Verder zijn de voorbereidingen voor de
Brandersfeesten ook weer in volle gang. Het
laatste weekend van september barst dit
spektakel weer los en samen met alle
Scoutinggroepen van Schiedam zullen we ons
daar presenteren met een leuk programma. 
Voor alle staf- en bestuursleden komt er ook
een tijd aan van leren en ontwikkelen. In
september gaan we namelijk starten met het
project Groepsontwikkeling, wat geleid wordt
door Scouting Nederland. Wat het precies in
gaat houden, weten we nog niet. In ieder
geval gaan we goed naar onszelf en de groep
kijken om te zien waar het goed gaat en wat
er verbeterd kan worden. En uiteraard gaan
we dan proberen om dit te verbeteren! We
gaan u in ieder geval op de hoogte houden
van de ontwikkelingen. Mocht u hier meer van
willen weten, klop dan gerust even bij een van
de bestuursleden aan. 
Ook ben ik blij met het nieuws dat het
TO-team weer nieuw leven is ingeblazen. Het
Tono Ondersteuningsteam is in het verleden
een grote hulp voor de groep geweest en ik

ben blij dat een aantal enthousiaste ouders
bereid is om hier weer in te stappen. We
hopen dat er nog meer enthousiaste ouders
zijn die de groep willen helpen, want onze
groep staat nooit stil en er is genoeg te doen!
Bent u ook geïnteresseerd om de groep te
helpen, dan kunt u dit aangeven bij een van
de staf- of bestuursleden. 
Afsluitend wilde ik u nog de spreuk van de
maand meegeven. Voor deze maand is dat
heel toepasselijk: 
“Vele handen maken licht werk!”

SNEL GROEIENDE BOMEN

Vlak voor het zomerkamp van de Kabouters
en Welpen gebeurde er toch wel iets heel
geks: er liep een vreemde vrouw buiten rond
het gebouw. Dat bleek professor Groenvinger
te zijn die beweerde een supergroepmiddel
voor planten uit te hebben gevonden. Maar ja,
deze persoon was zo verward, daar geloofden
wij natuurlijk niets van. Toch bleek aan het
einde van de opkomst een aantal plantjes en
bomen wel heel erg hard gegroeid… Twee
weken later gingen we op kamp. Daar bleek al
snel dat heel Bambilië overwoekerd was door
veel te snel gegroeide bomen en struiken. Het
was één grote jungle geworden. Gelukkig
konden we tijdens het kamp vriendjes worden
met de junglebewoners, zoals Baloe de Beer,
Bagheera de Panter en nog veel, veel meer.
Ook ontdekten we enkele mooie plekken in de
jungle, zoals de Emaraate ruines, de Koele
Holen en de Raadsrots. Het bleek tijdens het
zomerkamp zelfs zo leuk te zijn in de jungle,
dat we besloten hebben dat we allemaal in de
Jungle willen blijven wonen en nu allemaal,
zowel meisjes als jongens, welp zijn gewor-
den!

Door deze verhuizing is er bij de Glimworm-
pjeskring ook het een en ander veranderd. In
plaats van de volkjes Knaagdorp, Jiggelen en
Andoornborg zijn de groepjes nu ‘nesten’
geworden. We kennen nu het Oranje Nest
(voorheen Knaagdorp), het Blauwe Nest
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(voorheen Jiggelen) en het Rode nest (voor-
heen Andoornborg). Een hoofdwelp heet nu
een gids, en zij of hij wordt bijgestaan door
een helper.

Wie op kamp mee is geweest heeft het nieuwe
speltakteken van de Welpen gekregen als
kampaandenken. Deze mag op de rechter-
borstzak. Het oude speltakteken van de
Kabouters of de Welpen mag dan bij wijze van
herinnering nog op de linkermouw gedragen
worden.

In de jungle lopen uiteraard allerlei jungle-
dieren rond. Zo kennen we o.a. Raksha de
moederwolf, Marala de Pauw en Oe de Schild-
pad. De namen uit Bambilië passen daar niet
meer zo bij. Om deze reden zal Drintel in het
vervolg ‘Chil’ heten. En Chil is een Wauw, een
van de roofvogels uit de Jungle. Chil staat er
vooral om bekend dat hij overdag een wakend
oogje houdt op de jungle. Snorrega gaat vanaf
nu door het leven als Myo de Vleermuis. Zowel
Chil als Myo vinden het heel leuk nieuwe
namen te hebben.

Naast deze twee vliegende junglebewoners
kent de Glimwormpjeskring nu ook een land-
bewoner: Rikki Tikki Tavi. Rikki Tikki Tavi is
een mangoest (stokstaartje) die we al een
aantal keren hebben gezien bij de Glimworm-
pjeskring, en het heel leuk vind om onderdeel
te worden van het stafteam van de Welpen.

VAN HET OERWOUDVENDEL

Een nieuw seizoen betekent nieuwe kansen en
uitdagingen. Maar eerst gaan we ‘s even
terugkijken op het begin van de vakantie,
namelijk het zomerkamp! Wij leiding vinden
dat we mogen terugkijken op een geslaagd
kamp. Het was voor ons  heerlijk om te zien
dat jullie het allemaal naar jullie zin hadden en
de activiteiten leuk vonden; dat laat ons de
stress van het voorbereiden zo goed als
vergeten! De leuke reacties die we achteraf
kregen maakten ons ook erg blij. Om even
alles kort op een rijtje te zetten voor mensen
buiten het Oerwoudvendel: Tijdens het kamp
kregen we een opdracht van een beroemd
(nou ja, eerder berucht) avonturier om hem te
helpen te zoeken naar de grote Maya schat,
welke het machtigste wapen ter wereld zou

bevatten. Uiteindelijk hebben de Scouts door
het verdienen en verzamelen van amuletten
alle aanwijzingen gevonden om de schat te
vinden. Dit laatste is ook gebeurd en daar zijn
de Scouts groots voor beloond! Meer details?
Vraag het aan één van de Scouts, die kunnen
dit het beste vertellen! De foto’s zijn inmiddels
doorgestuurd, en ook hier zitten weer erg
leuke bij!
Nu, het nieuwe seizoen; er is weer een nieuw
programma gemaakt, waarin we jullie
opnieuw zullen uitdagen in nieuwe activiteiten
of wijzer maken in al bekende activiteiten. Wij
zijn weer helemaal opgeladen en er weer klaar
voor! De groep is nog steeds aan het groeien
en we hopen natuurlijk dat onze groep alleen
maar groter wordt!

OPEN OCHTEND

27 augustus a.s. houden wij weer onze
inmiddels traditionele  Open Ochtend op de
Scouting Tono groep! Van 10.00 tot 13.00 uur
houden we een gezamenlijke open opkomst,
waarin iedereen welkom is die nieuwsgierig is
naar scouting. Dit is dus de kans om je
vriendjes / vriendinnetjes / nichtjes / neefjes
enz. mee te nemen en hen ervan te over-
tuigen dat scouting helemaal leuk is!
Let op de aangepaste opkomsttijd, we gaan
namelijk een uurtje langer door. Tijdens deze
opkomst zal jullie ook een kleine lunch worden
aangeboden, dus hiervoor hoeven jullie niet te
zorgen.
We hopen jullie allemaal in groten getale te
zien op zaterdag de 27e!

VRIJWILLIGERSBARBECUE

Het is al jaren een goede gewoonte binnen de
Scouting Tono-groep om eenmaal per jaar
iedereen te bedankten die zich heeft ingezet
voor de groep. De helpers op een klussendag,
de moeder die om de week de theedoeken
wast, de vader die een keertje extra rijdt met
een aanhanger tot aan de leiding die wekelijks
in de weer is of de leden van het (stichtings)-
bestuur. Op 25 juni verzamelde de meeste
genodigden zich onder een waterig zonnetje
voor een zeer gezellige barbecue waar nog
lang werd nagepraat over het afgelopen jaar.
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Daarnaast was er nog even tijd voor een
officieel moment: Manta (M. Spruit), en 
Cheetah (M. Van Heest) werden extra bedankt
voor jaren van belangenloze inzet. Zij ont-
vingen allebei een ereteken van Scouting
Nederland, respectievelijk de jubileumtekens
voor 15 jaar en 20 jaar lidmaatschap van
Scouting Nederland.
Voor Manta was er ook nog een doosje
‘Merci’s’ aangezien vlak hiervoor de 100e Tono
Tamtam uitgekomen was. Manta doet sinds
uitgave31 (1999) de redactie van de Tono
Tamtam.

TOTEAM

Vlak voor de zomervakantie is het TOteam
weer van start gegaan. Het ‘Tono Onder-
steunings team’ is een groepje ouders,
vooralsnog alleen moeders, die met enige
regelmaat de groep willen helpen door eens
ramen te zemen, de veel gebruikte ruimtes
eens een extra sopje te geven en mogelijk bij
grote activiteiten wat hand-en-spandiensten te
verrichten. Na de oproep in de vorige Tono
Tamtam is het team nu uitgebreid tot 4
dames. Als eerste actie zijn op 4 juni alle
ramen op de benedenverdieping gezeemd
zodat we weer prima naar buiten kunnen
kijken.
Wilt u ook af en toe helpen? Sluit u dan aan bij
het TOteam en neem contact op met Karin van
Waasdijk (moeder van welp Mike) via 010-471
72 12 of TOTeam@scoutingtono.nl.

DE SCOUTING LOTERIJ

Met de vakantie vers in het geheugen gaat ook
de laatste ronde in van de Scouting loterij.
Weet je het nog? Je hebt een of meerdere
boekjes met loten ontvangen die je mag
verkopen. Aan de buren, kennissen etc. Van
elke Eur 2,50 gaat er 1,50 naar onze eigen
groep en er zijn grote prijzen te winnen. Let
even op: want de verkoop stopt binnen de
groep op 8 oktober 2011 en uiterlijk op deze
datum moeten dan  ook alle onverkochte loten
bij de penningmeester ingeleverd worden.
Mocht iemand de loten niet (kunnen) verkopen
en het boekje niet retourneren, 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.
Er ligt voor de topverkoper ook een insigne
klaar voor de ‘topverkopers’. De strijd is fel en
enkele kinderen hebben al vijf boekjes
aangevraagd. Maar denk er aan: alleen de
verkochte loten tellen! Bedenkt dus nog even
wie nog graag een grote prijs zou willen
winnen en vraag of ze een lot willen kopen
van je. Ter aanvulling is nog op te merken dat
er nog voldoende boekjes met loten beschik-
baar zijn (via de leiding) bij de penningmees-
ter.

FOTOSERIES

Heeft u de foto’s van uw kind al gevonden op
de website? Na alle activiteiten en kampen
zijn er weer heel wat plaatjes bijgeplaatst op
http://www.scoutingtono.nl/foto

ACTIVITEITENKALENDER

18 aug . . . . . Eerste opkomst na de vakantie
27 aug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Open Dag
29 aug . . . . . . . . . . . . . RPO Welpen-Noord
10 sept . . Regio Vossenjacht voor de Welpen
12 sept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groepsraad
24 sept . . . . . . . . . . . . . . . Brandersfeesten

VERJAARDAGSKALENDER

Alle jarige joppen van augustus, van harte
gefeliciteerd!

2 Jippe de Haan (8) . . . . . . . . . . Welp
8 Myo (D.Staal) (21) . . . . . . Rover/Staf
9 Iman Adaiie (14) . . . . . . . . . . . Scout
10 Raaf (R. Schaap) (34) . . . . . . . . Staf
17 Nailah fahrudin (9) . . . . . . . . . Welp
30 Joost Lansbergen (10) . . . . . . . Welp


