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VAN DE VOORZITTER

Vanaf de stoel van de voorzitter is er deze
maand weinig nieuws te melden. Alles gaat
zijn gangetje en de groep hobbelt lekker voort.
De speltakken draaien een leuk en gevarieerd
programma en in de tijd van dit schrijven heb-
ben de Scouts net een kaderweekend gehad
en zijn de Welpen in afwachting van hun
Novemberweekend. 
Op het vrijwilligersfront het ik goed nieuws te
melden. Ons aspirant-staflid bij de Welpen,
Alex Kroezen, heeft inmiddels zijn Verklaring
Omtrent Gedrag ontvangen. Deze verklaring is
een belangrijke voorwaarde voor de groep om
met vrijwilligers verder te gaan. Maar zijn
verklaring was in orde! Hij heeft inmiddels ook
al een stafnaam gekozen en dat wordt Phao.
Een laatste formele handeling is nu stemming
binnen de groepsraad. Wordt hij ingestemd,
dan zullen wij Alex officieel gaan welkom
heten binnen de groep!
Nu de stof van de JOTI is opgetrokken, staan
de voorbereidingen voor de volgende activi-
teiten alweer voor de deur. De Sinterklaasactie
draait inmiddels op volle toeren. Ook heeft
iedereen een uitnodiging gekregen voor de
Winteropkomst op 17 december a.s. Ik zit zelf
ook in de commissie en wij hopen dat iedereen
aanwezig kan zijn om het jaar gezellig met el-
kaar af te sluiten. Maar hierover meer verder-
op in deze Tamtam. De tijd vliegt in ieder
geval, want met de Winteropkomst zitten we
ook al gelijk aan het einde van 2011 en is er
alweer een jaar voorbij.
Wat dan nog rest is de spreuk van de week.
En die is deze week heel toepasselijk:

 “De tijd vliegt, maar jij bent de piloot!”

DE EERSTE NIEUWE INSIGNES

De Welpen van de Glimwormpjeskring hebben
weer leuke avonturen beleefd. Begin oktober
is er een begin gemaakt met het werken aan
een insigne. Dit is het eerste van de nieuwe
insignes. En dat viel nog niet mee. Niet alleen

is het voor de leiding nog best even wennen
aan de nieuwe vaardigheidsinsiges, ook voor
de kinderen is alles net even anders. Sommige
insignes zijn ook wat moeilijker geworden, wat
het natuurlijk des te leuker maakt om het in-
signe te verdienen. Er is dan ook een mooie
start gemaakt. Nu is het de bedoeling dat de
kinderen hier zelf mee verder gaan en de rest
van het insigne thuis afmaken. Als beloning
mag dan, nadat het insigne goed is uitge-
voerd, het vaardigheidsinsigne op de linker-
mouw gedragen worden. Vraag gerust of je
vader of moeder je nog even weer een beetje
op gang wil helpen als je er zelf niet helemaal
uitkomt.
Ook de komende tijd staat er weer veel op het
programma. Dit weekend houden de Welpen
een najaarsweekend waarbij er ook overnacht
wordt. Dat wordt vast leuk en misschien een
beetje spannend. Daarna worden de nieuwe
Welpen geïnstalleerd. De leiding is ondertus-
sen druk aan het overleggen met de gidsen en
help(st)ers over de nestindelingen. Hier gaat
zeer zeker nog een vervolg op komen.

GESPETTER

Op 29 oktober was het een drukte van belang
in zwembad Dol-fijn in Maassluis. Bijna 500
Welpen uit de gehele regio hielden hun Zwem-
spetterfestijn. En wat voor één. Na een uurtje
vrij zwemmen waren er waterspelletjes, wed-
strijden tegen Welpen van andere groepen en
zelfs een hindernisbaan in het water. De Wel-
pen hebben in ieder geval erg genoten van
deze heerlijke middag.

VAN RIKKI TIKKI TAVI NAAR

PHAO

Bij de welpen hebben de meeste stafleden een
naam uit het themaverhaal: het Jungleboek-
verhaal. Zo ook A. Kroezen die al enige tijd bij
de welpen rondliep met de stafnaam Rikki
Tikki Tavi. Maar net zoals de andere stafleden
enige tijd geleden besloten hun (Bambilië-)
naam te veranderen, heeft Rikki Tikki Tavi
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besloten toch liever door het leven te gaan
met de stafnaam Phao. Wie het Junglebook
een beetje kent weet dat Phao een moedige
wolf is, die later Akela opvolgt als leider van
de wolvenhorde.

VAN HET OERWOUDVENDEL

Weer een stapje dichter bij het einde van het
jaar, wat gaat het toch snel! Ook wij als lei-
ding beseffen dat en we zijn alweer aan het
denken voor een nieuw programma voor
volgend seizoen. De brainstormmachine staat
weer aan, het creatieve brein wordt weer
opgestart, dus we hopen dat we weer wat
leuks kunnen verzinnen. Dit keer gaan we het
echter niet alleen doen. Gedurende het kader-
weekend wat het laatste weekend van oktober
heeft plaatsgevonden, hebben we de (assis-
tent) rondeleiders gevraagd om eens mee te
denken en te brainstormen, om zo een geva-
rieerd programma te creeëren. De wensen van
de Scouts in het programma verwerken zorgt
er namelijk voor dat we een programma met
voor ieder wat wils krijgen.
Op 5 november gaan we lootjes trekken voor
de Sinterklaas surprises. Wij zullen Sinterklaas
vieren op zaterdag 3 december, met mooi
gemaakte surprises. Het is altijd leuk om te
zien wat iedereen heeft gemaakt voor zo’n
happening! Zet je knutselmachine dus maar
alvast aan, en ook je rijmkwaliteiten kunnen
weer uit het stof!
Van 18 tot en met 20 november houden we
weer eens een weekend met de scouts.
Verdere informatie daarover ontvangen jullie
nog, maar 3 dingen vertel ik vast: we slapen
binnen (dus de luchtbedden mogen weer
mee), het thema is Cluedo en het wordt leuk!
Verder hebben alle Scouts en hun ouders ook
een uitnodiging ontvangen voor de laatste
opkomst van het jaar, de winteropkomst. Deze
zal op 17 december worden gehouden bij de
Tono-groep en zal plaatsvinden in grote ver-
warmde tenten in de boomgaard. De tijden
zijn wat aangepast, namelijk van 17.15 tot
19.30 uur en iedereen is uitgenodigd! Vul het
strookje onder aan de brief in en lever dit
uiterlijk 26 november in bij de leiding. Dan
weet de commissie hoeveel mensen er zullen
komen en hoeveel heerlijke maaltijden er ge-
kookt moeten gaan worden!

NATIONALE

SCOUTINGLOTERIJ

De eindtermijn voor de verkoop van de loten is
voorbij. De niet verkochte loten moesten
namelijk voor 1 november 2011 zijn terugge-
zonden naar het Landelijk Servicecentrum.
Daarvoor is een hele procedure opgezet, welke
exact moet worden gevolgd. Zo moet in
Scouts Online aangegeven worden welke
lotnummers verkocht zijn en welke lotnum-
mers niet. Vandaar ons dwingende verzoek
destijds aan alle lotenhouders om uiterlijk 15
oktober 2011 het geld van de verkochte loten,
alsmede de niet verkochte loten, in te leveren
bij de leiding. De leiding was verzocht hiervoor
zorg te dragen en goed aantekening te
houden.
Wat betreft de verkoop van de loten kunnen
wij mededelen dat velen van u een boekje (10
loten) hebben verkocht. Maar over verdere
gegevens voor wat betreft de totale verkoop
beschikken wij op dit moment nog niet.
Wel is bekend wie als winnaar uit de bus komt
als “Top Seller 2011” en de batch daarvoor
in ontvangst mag nemen, namelijk de welp

BRAM LANSBERGEN,

die 50 loten heeft verkocht.
21 loten zijn verkocht door de welp Jippe de
Haan.

20 loten door (alfabetisch)
Iman Adiie (Scout)
Dave Huybens (Welp)
Melissa Huybens (Scout) en 
Michel Kok (Scout) 

WINTEROPKOMST

De tijd gaat snel, voor we het weten is het a-
lweer 2012. Het wordt dus tijd om na te gaan
denken over onze laatste opkomst van het
jaar. Meestal doen we deze in een kerstthema
en alleen voor de jeugdleden. Dit jaar echter
niet, we gaan namelijk een winteropkomst
organiseren voor iedereen! Deze zal plaats-
vinden op zaterdag 17 december, niet op de
normale opkomsttijden, maar van 17.15-19.30
uur, bij de Scouting Tono-groep. U wordt ont-
vangen met een lekker warm drankje en onder
het genot van een oer-Hollandse maaltijd wil-
len we een gezellige informele bijeenkomst
organiseren. Dit alles zal plaatsvinden in ver-
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warmde tenten in de boomgaard. Er is ook de
mogelijkheid om de handen te warmen bij
diverse vuren, marshmallows te roosteren
enz.. Graag willen wij weten hoeveel mensen
er komen, i.v.m. de hoeveelheid eten die
klaargemaakt moet worden. De brieven met
opgave strookje zijn hier ondertussen voor
uitgedeeld. Zou u deze willen invullen en
uiterlijk 26 november willen inleveren bij de
leiding? Wij hopen dat zoveel mogelijk mensen
kunnen komen voor een gezellige bijeen-
komst!

’T KOETSHUIS

Het bestuur van de Stichting Scouting Tono
houdt nog steeds de vinger aan de pols bij
twee ontwikkelingen rond ons groepsgebouw.
Halverwege volgend jaar zal de bouw van het
geluidsscherm achter het gebouw beginnen
met heiwerkzaamheden en de gemeente is
nog steeds bezig hun gebouwenbezit te inven-
tariseren. Deze inventarisatie moet uitmonden
in een beleidsuitvoering welke instellingen wel,
en welke instellingen niet in gemeentelijke
gebouwen mogen. 
Begin oktober was er een afspraak met wet-
houder Siljee om onder andere hierover van
gedachten te wisselen. Helaas gooide het af-
treden van het Schiedamse college roet in het
eten en werd de afspraak letterlijk 24 uur van
tevoren afgezegd. Het bestuur van de Stich-
ting Scouting Tono probeert nu een afspraak
te maken met de nieuwe wethouder.

INTERNET

In 't Koethuis is inmiddels een internetaanslui-
ting gerealiseerd. Zo kunnen de vrijwilligers
makkelijker programma's voorbereiden en kan
deze aansluiting gebruikt worden voor de jaar-
lijkse Joti. Dat betekent ook dat over enige tijd
de telefoon afgesloten zal worden. Mocht u
contact op willen nemen: in alle brieven staan
de telefoonnummers van de stafleden en op
onze website vind u een contact- telefoonnum-
mer. Of stuur even een e-mail...

VERFACTIE

De Flexa actie waarbij  voor elk aangeschaft
blik verf ook een blik wordt gedoneerd aan

een vereniging is verlengd tot eind november!
En dat is goed nieuws aangezien we momen-
teel al 18 liter toegezegd hebben gekregen.
Mocht u deze maand nog Flexa verf aanschaf-
fen, lever de bon die u hierbij krijgt dan in bij
de leiding. De Stichting Scouting Tono is hier
heel blij mee.

ACTIVITEITENKALENDER

2 nov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groepsraad
5/6 nov . . . . . . . . . . . Welpen herfstweekend
8 nov . . . . . . . . . . . . . . RPO Welpen Noord
9 nov . . . . . . . . . . . . . . . Plaatselijk contact
18 t/m 20 nov . . . . . . . . . . . Scoutsweekend
3 dec . . . . . . . . . . . . . . . . Sinterklaasviering
17 dec . . . . . . . . . . . . . . . . Winteropkomst
24 & 31 dec . . . . . . . . . . . Geen opkomsten
7 jan . . . . . . . . . . . . . Eerste opkomst 2012

VERJAARDAGSKALENDER

De jarige jop van november, van harte
gefeliciteerd!

23 Mike van Waasdijk (8) . . . . . . . Welp


