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VAN DE VOORZITTER

Ik schrijf dit stuk een dag nadat wij een
geslaagde ouderavond hebben gehad.
Vooraf is het voor ons altijd moeilijk in te
schatten hoeveel ouders er zullen komen.
Uiteindelijk waren er ouders van 8 jeugd-
leden. Als voorzitter vind ik het jammer dat
er maar zo weinig ouders waren. Een klein
aantal heeft zich afgemeld, maar van een
groot deel hebben wij geen reactie mogen
ontvangen. 
Echter, met de ouders die er waren,
hebben we een leuke en nuttige avond
beleeft. Onderwerpen die wij ter sprake
hebben gebracht zijn o.a. de organisatie
van de groep, de manier waarop wij de
groep draaien, de huidige ontwikkelingen
en actieve ouderparticipatie. Zeker over dit
laatste hebben we een nuttig gesprek met
elkaar gehad. Feit is dat de groep de
laatste tijd hard aan het groeien is en het
ledenaantal snel toeneemt. Echter stijgt
het aantal vrijwilligers niet zo hard, wat
betekent dat we met dezelfde vrijwilligers
meer te doen hebben. Zeker in dat licht
hebben we u als ouders hard nodig om de
boel draaiende te houden. Wij hebben voor
een aantal zaken de aandacht gevraagd,
waaronder in het heropgerichte TO-team.
Het TO-team is in het verleden ontstaan
uit een aantal enthousiaste ouders, die de
groep ondersteunde bij haar activiteiten.
Dit team is nu nieuw leven ingeblazen door
Karin van Waasdijk (moeder van Welp
Mike) en Ria Zuurmond (moeder van Welp
Martijn), waar wij als groep erg blij mee
zijn. Vooralsnog richt het TO-team zich nu
op een schoonmaakochtend eens in de 2
maanden, maar op de ouderavond hebben
we besproken om de activiteiten van het
team mogelijk uit te breiden met de onder-
steuning van de stafleden bij groepsactivi-
teiten. Mocht u het leuk vinden om mee te

helpen in dit team, dan bent u van harte
uitgenodigd! Tevens hebben wij aangege-
ven dat we als groep o.a. hard op zoek zijn
naar een praktijkbegeleider, een onder-
houdsteam willen formeren en ruimte
hebben voor oudervertegenwoordigers in
de groepsraad. Maar dit is slecht een
kleine greep uit de dingen die binnen de
groep te doen zijn. Alle aanwezige ouders
waren het met ons eens dat een actieve
rol van ouders in de groep een goede zaak
is en we hopen dat een aantal ouders ons
ook met wat dingen wil gaan helpen. Bent
u ook enthousiast om mee te helpen, dan
kunt u dit aangeven bij het bestuur of één
van de stafleden. Wij hopen op veel
aanmeldingen van enthousiaste ouders! 
En uiteraard heb ik afsluitend ook deze
keer weer een spreuk van de maand: “Als
er een schaap over de dam is, volgen

er meer!”

SCOUTINGLOTERIJ

Weet je het nog? Je hebt een of meerdere
boekjes met loten ontvangen die je mag
verkopen. Aan de buren, kennissen etc.
Van elke €2,50 gaat er €1,50 naar onze
eigengroep en er zijn grote prijzen te
winnen. 
Let nu even op: want de verkoop stopt
binnen de groep op 8 oktober 2011 en
uiterlijk op deze datum moeten dan ook
alle onverkochte loten en het ontvangen
geld 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 penning-
meester.
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GROEPSONTWIKKELING

Ik heb in een vorige Tamtam aangegeven
dat we in september als groep met het
landelijke project groepsontwikkeling
zouden beginnen. Nu bleek echter dat
vanuit de landelijke projectgroep de plan-
ning pas heel laat werd verstuurd. Omdat
het najaar bij ons als groep altijd erg druk
is, was er geen ruimte meer om op het
laatste moment dit project er ook nog bij
te gaan doen. Daarom is in overleg met de
regio Maasdelta besloten dat onze groep
pas in januari 2012 met het project van
start zullen gaan. Als het zover is, dan
zullen wij u verder berichten over wat het
project precies voor de groep gaat
inhouden. 

VOSSEN GEVONDEN

Op 10 september j.l. namen de Welpen
deel aan de vossenjacht van de regio
Scouting Maasdelta in Maassluis. Op een
zonvergoten dag gingen de meisjes en
jongens een aantal “vreemde figuren”
zoeken in het oude centrum, zoals o.a. een
spion, een ballonnenmeisje, een slaapwan-
delaar en nog veel meer. Ondanks dat er
bijna 100 Welpen waren, wisten onze
Welpen als eerste alle vossen te vinden
waarmee ze de vossenjacht ook nog eens
wisten te winnen.

GPS

Kaart en kompas is eigenlijk een beetje
een programma voor de Scouts, maar voor
de Welpen is het wel leuk om daar af en
toe wat aan te snuffelen. Op 1 oktober
hadden we daarvoor Raaf (R. Schaap) van
de scoutsleiding uitgenodigd om alvast
eens te oefenen met GPS-apparatuur. Na
een uitleg en wat oefenen op het terrein
gingen we dan op pad met de apparaatjes.
Dankzij de satelietnavigatie kwamen we
uiteindelijk uit achter de Z-flats waar we in

de speeltuin een zak lollies vonden. Raaf,
bedankt voor alle hulp!

ZWEMSPETTERFESTIJN

De volgende regioactiviteit staat al weer
voor de deur: het zwemspetterfestijn. Na
het grote succes van vorige jaren nu nog
wat grootser opgezet. Op 29 oktober
verzamelen we om 13:00 bij zwembad de
Dolfijn in Maassluis. Dit zwembad is exclu-
sief afgehuurd voor de Welpen. Na een
uurtje vrij zwemmen zullen we leuke
teamspelletjes gaan doen met en tegen de
Welpen van de andere scoutinggroepen.
Aan het einde is er dan opnieuw even tijd
voor vrij spelen in het water. Natuurlijk
hopen we dat alle Welpen erbij zullen zijn.
Heb je zelf geen vervoer van en naar
Maassluis, laat het dan even weten aan de
leiding.

VAN HET OERWOUDVENDEL

Terugkijkende op de maand september
denken we toch al snel aan de Branders-
feesten. Waar vorig jaar dit feest een
beetje in het water viel (het thema was
ook ‘water’ en er kwam heel veel water uit
de lucht), was er dit jaar ook heel veel
water aanwezig en vielen de Scouts zelf in
het water! Een oude traditie is dit jaar
weer opgepakt, namelijk de vlottenrace.
Om dit onderdeel draaide het volledige
scoutsprogramma, in de ochtend werd
namelijk het vlot gebouwd en in de mid-
dag waren de wedstrijden. Waar in het
begin nog op elkaar gevit werd en de
kinderen het samenwerken nog niet onder
de knie hadden, werd alles daarna veel
fanatieker. Er werd in het water gespron-
gen om als ‘buitenboordmotor’ extra
snelheid te krijgen en later werd er maar
gewoon voor de lol gezwommen en
gekeet. En waarom ook niet, het was
prachtig weer! Helaas hebben we geen
beker gewonnen, maar ik denk dat het
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zeker wel een stimulans zal worden voor
volgend jaar!
Oktober staat in het teken van M@ster-
chef, eigen opkomsten,  Joti, cluedo en
een start maken met een Herbarium.
Tijdens M@sterchef mogen de Scouts laten
zien of zij het in zich hebben om een
goede chefkok te zijn. De eigen opkomsten
zijn erop gericht de Scouts zelf een op-
komst voor te laten bereiden en uit te
laten voeren.  Door een herbarium te
maken willen we op een leuke  manier de
kennis over planten e.d. vergroten.
Tevens vindt in oktober de Joti plaats, dit
staat voor Jamboree on the Internet. Dit
jaar werken we niet samen met andere
scoutinggroepen, maar doen we het eens
alleen. Met de huidige moderne communi-
catiemiddelen gaan we leuke activiteiten
doen. Ook doen we mee aan het regiospel,
wat altijd uitdagende opdrachten met zich
mee brengt!
Eind oktober houden we voor het eerst een
kaderweekend; een weekend speciaal voor
de (assistent)rondeleiders. De brieven
hiervoor zijn inmiddels de deur uit en we
hopen natuurlijk dat alle 4 de betreffende
Scouts mee kunnen, want wij hebben er
veel zin in!
Om maar weer met een weerspreuk te
eindigen: De herfst met nevel doortrokken,
toont een winter met sneeuwvlokken

JOTI

Hallo hier even wat nieuws vanuit de Joti
commissie. Wat is dat nou precies, een
Joti?
Joti betekent Jamboree On The Internet.
Op 15 oktober zullen we via het internet
proberen contacten te leggen met andere
scoutinggroepen binnen Nederland of
misschien lukt het ons zelfs wel om contact
te leggen met een groep uit een ver land
wat we helemaal niet kennen. 
We doen dit in een postenspel, dus behal-
ve chatten ga je ook nog een hoop andere
leuke dingen doen.  Wat? dat zien jullie 15

oktober wel! Maar leuk wordt het zeker,
reken daar maar op!
Dit jaar blijven we lekker in ons eigen
groepshuis waar we een groot computer-
netwerk zullen aanleggen zodat we vanaf
onze vertrouwde plek kunnen chatten met
de andere Joti groepen.
De middag is gereserveerd voor het
jaarlijkse regiospel. Hiervoor zullen we
bezocht worden door een tweetal jury-
leden van buiten onze groep. Van deze
juryleden zullen we steeds nieuwe op-
drachten krijgen die we moeten uitvoeren.
Vanuit de regio doen er ieder jaar veel
groepen mee, en uiteraard gaan we weer
proberen zo hoog mogelijk te eindigen.
Dus zet allemaal 15 oktober maar vast in
jullie agenda, want  deze dag wil je zeker
niet missen !

STAFTAKEN

GLIMWORMPJESKRING

Om met het toenemende aantal kinderen
bij de Glimwormpjeskring toch de druk op
de vrijwilligers in goede banen te leiden
heeft het stafteam van de Welpen de
taken onderling opnieuw verdeeld. Zo zal
Chil nu o.a. het aanspreekpunt zijn voor de
ouders, de zaken van de regio Scouting
Maasdelta afhandelen en alles regelen
rond nieuwe leden. Myo zorgt voor de
speltakfinanciën, het bijhouden van inge-
leverde strookjes en hij coördineert het
zomerkamp. Rikki Tikki Tavi is nu verant-
woordelijk voor het stafoverleg, het
schoonmaakrooster en materiaalaan-
vragen. Dolfijn tenslotte verzorgt vanaf
heden o.a. e brieven en stukjes voor de
Tono Tamtam. De “overige zaken” doen
de stafleden gezamenlijk, zoals de ver-
bouwing van het lokaal, programma’s etc.

VAN DE STICHTING

Vrijwel elke Tono Tamtam houden we u op
de hoogtevan de voortgang met betrek-
king tot ons gebouw. De gemeente Schie-
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dam inventariseert momenteel welke
gebouwen ze wel, en welke gebouwen ze
niet aan wil houden. Voor ons een hoop
onduidelijkheid.
Om deze onduidelijkheid te verminderen
stond dit onderwerp op de agenda van het
halfjaarlijkse overleg met de wethouder.
Helaas liet de betreffende wethouder een
dag voor het overleg weten geen heil te
zien in de afspraak, nu hij zijn ontslag
inmiddels had ingediend. Het overleg is
dus niet doorgegaan. Het bestuur van de
stichting Scouting Tono zal nu proberen
een afspraak te maken met de nieuwe
wethouder om zo tot de gewenste
duidelijkheid te komen.

FLEXA

De stichting is ook verantwoordelijk voor
het gebouw. Nu heeft Flexa een hele leuke
actie waarbij ze 40.000 potten verf done-
ren aan groepshuizen. Iedereen die zelf
een pot flexa verf koopt krijgt een bon met
een nummer. Op www.kleureenclubhuis.nl
 kunt u dan de Scouting Tono-groep op-
zoeken en met dit nummer een pot verf
doneren aan de Stichting Scouting Tono.
Een van de ouders wees ons op dit idee en
kon direct al drie potten verf doneren. Een
initiatief waar wij natuurlijk heel erg blij
mee zijn. Niet alleen met de potten verf,
maar ook omdat we nu op deze actie wer-
den gewezen. Heeft u ook Flexa verf
gekocht? Of hebben uw kennissen Flexa
verf gekocht? Doneer deze dan aan de
Stichting Scouting Tono via
www.kleureenclubhuis.nl  of geef de
codekaarten af bij Dolfijn (R. Spruit). De
actie loopt tot 23 oktober (codes inleveren
tot 30 november)

VIJF DECEMBER-ACTIE

Ondertussen draait de 5 december-actie al
weer op volle toeren. Een beetje eufemis-
tische term voor onze actie waarbij een
vriendelijke oude man, jarig op 5 decem-

ber, samen met zijn twee hulpjes inge-
huurd kan worden voor een bezoek aan
huis (zie
http://sinterklaas.scoutingtono.nl). Dit kan
dan op, of in de week voor, 5 december.
Voor deze actie zijn we nog op zoek naar
schminkers, chauffeurs, en vooral extra
spelers die het leuk vinden om de bekende
“vriendelijke oude man” te spelen. Weet u
hier iemand voor of wilt u zelf helpen, laat
het dan even weten aan de leiding of via
stichting@scoutingtono.nl.

ACTIVITEITENKALENDER
8 okt . . . . . . . . . . . Einde Scoutingloterij
14 t/m 16 . . . . . . . . . . . . . . . . Jota/Joti
29 okt . . . . . Zwemspetterfestijn Welpen

VERJAARDAGSKALENDER

De jarige joppen van oktober, van harte
gefeliciteerd!

8 P. Sanstra (Schorre) . . . . . . . Staf
13 J. Lemmen . . . . . . . . . . Stichting


