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VAN DE STICHTING
Vanuit het bestuur van de Stichting
Scouting Tono de beste wensen voor 2012
voor iedereen! Zoals u weet is het bestuur
van de Stichting Scouting Tono er voor alle
materiële zaken van de Scouting Tonogroep. Waar het in de laatste maanden
van 2011 al vrij druk was, wordt het in
2012 nog drukker. Zo hebben we met
Rijkswaterstaat de afspraak staan in
februari verder te praten over de bouw
van het geluidsscherm langs de snelweg
achter ons gebouw. Ook zou er langzaam
maar zeker iets meer duidelijkheid moeten
komen rond het toekomstig gebruik van
ons gebouw, ’t Koetshuis van boerderij
Landvreugd. Tenslotte lopen de financiële
zaken nog door en natuurlijk het onderhoud van ons gebouw. Bijzonder druk dus,
maar wel taken die voor de toekomst van
de Scouting Tono-groep van groot belang
zijn.
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van de Schiedamse Scoutinggroepen met
de wethouder. Dolfijn (R. Spruit) zal (nu
ja, als er niet net een baby wordt geboren)
hier bij aanwezig zijn en de zaken rond ons
gebouw aan de orde stellen.

ONDERHOUD GEBOUW
In verband met het voorgaande is de
vervanging van de keuken vorig jaar al
uitgesteld en staat het onderhoud op een
wat lager pitje. Toch willen we wel weer
het een en ander doen, en daarom doen
we ook in 2012 weer mee met de NL-doet
dag en combineren deze met onze eigen
klussendag. Op 17 maart aanstaande
hopen we weer op veel hulp om al dat
klein onderhoud aan ons gebouw uit te
voeren dat zo nodig is. Houdt u dus de
datum alvast vrij in uw agenda. Het
Oranje-fonds heeft aangegeven een kleine
subsidie te verstrekken voor de klusmaterialen deze dag. Mogen we ook op u
rekenen?

‘T KOETSHUIS
In de raadsvergadering van 16 december
heeft de gemeenteraad de volgende stap
aangenomen in het vastgoedplan. Helaas
blijft de lijst van gebouwen nog steeds
geheim. Sterker nog, de financiële kant
van het plan is aangenomen, maar de lijst
van gebouwen zal in de komende commissievergadering opnieuw besproken
worden. De termijn waarop wij duidelijkheid vanuit de politiek verwachten ligt
daarmee op ongeveer een half jaar, en
daadwerkelijke actie zal zo rond 2014
plaats kunnen vinden. Lange termijnen
dus, maar het stichtingbestuur zal zich wel
nu bezig moeten houden met de ontwikkelingen om straks in 2014 niet voor voldongen feiten te komen staan. Op 1 februari
aanstaande is weer het reguliere overleg

DE NIEUWE SPRUIT
In de vorige Tono Tamtam vertelden we al
dat Manta en Dolfijn een derde kind verwachten. “Ergens eind januari”, want
babies kunnen tenslotte nog geen kalender
kijken. Naar aanleiding van het bericht in
de Tono Tamtam hebben Ria Zuurmond en
Astrid Landsbergen aangeboden om ieder
om de week te komen helpen bij de Welpenspeltak. We heten beide moeders
(respectievelijk van Martijn en van Joost
en Bram) dan ook van harte welkom bij de
Welpen! De meeste Welpen kennen de
dames al, aangezien ze als Hathi en Baloe
mee zijn geweest met het afgelopen
zomerkamp. Hathi en Baloe: alvast bij
voorbaat bedankt voor alle hulp!
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samen te stellen. Daarin hebben de gidsen
van de nesten ook nog een aandeel gehad.
Als je deze Tono Tamtam uitgedeeld krijgt
zal het in ’t Koetshuis waarschijnlijk heerlijk geuren vanwege de baksels van de
Welpen. Per nest zullen zij verschillende
kleine hapjes maken en die ook van elkaar
proeven. Na de dasringen-workshop (zie
elders in deze Tamtam) gaan we nog op
reis door de jungle en spelen het spel
“jungle life”, maar dan in een grote
variant. Op 4 februari heeft Scouting Regio
Maasdelta een grote activiteit in een
sporthal. Veel weten we daar nog niet van,
behalve dat het voor alle Welpen van Kring
Noord is van de regio, maar zodra we
meer weten, zullen we het laten weten.

Je eigen kerstbal maken, dat levert natuurlijk een unieke versiering op. Voor de Welpen was het op 10 december zo ver. Mw
Bijl, zelf moeder van een dochter en zoon
die jaren geleden lid waren van de
Scouting Tono-groep, had haar hobby
meegenomen naar ’t Koetshuis. In groepjes van 6 kinderen maakten de Welpen
kennis met het glasblazen. Daarbij zorgde
mw Bijl voor de uitleg en het verwarmen
van de buizen, waarna elke Welp zelf een
bal, piek of glazen kerstmannetje mocht
blazen. Natuurlijk mocht iedereen na
afloop haar of zijn creatie mee naar huis
nemen. Ook voor de Scouts zit er nog een
en ander in het vat. Rond Pasen zullen zij
paaseieren gaan blazen met behulp van
mevrouw Bijl.

HET WELPEN-ZOMERKAMP
Tussen kerst en het nieuwe jaar was het
vakantie. Zo niet voor de leiding van de
Glimwormpjeskring. Rond kerst bezochten
zij een kandidaat groepshuis voor het
komende zomerkamp van de Welpen. Het
gebouw en de omgeving in Alblasserdam
maakten een goede indruk. Op 7 januari
zal de leiding nog een ander gebouw
bekijken, in ’s Hertogenbosch. Eén van
deze twee locaties wordt dan het gebouw
voor het komende zomerkamp, dat van
zaterdag 7 tot en met donderdag 12 juli
gehouden zal worden. In de volgende
Tamtam zal de keuze bekend gemaakt
worden. Eind januari verwachten we dan
de inschrijvingsbrieven voor het komende
zomerkamp uit te kunnen delen. Wij
hebben er alvast zin in. We hopen de
Welpen ook!

KOMEND PROGRAMMA
VOOR DE WELPEN
In de kerstvakantie is de leiding hard bezig
geweest om weer een flitsend programma

JE EIGEN DASRING
Misschien ben je al eens naar de Duinenmars geweest. Op het startterrein is daar
altijd een aantal kraampjes met leuke
koopjes. Zo is er ook altijd een stand waar
gevlochten dasringen worden verkocht.
Voor een redelijk bedrag kan je hier een
dasring kopen die gemaakt is van verschillende kleuren touw. De verkoper hiervan,
Rob Hofman, heeft ze altijd beschikbaar in
honderden verschillende kleurcombinaties.
En op 14 januari komt Rob naar de
Scouting Tono-groep toe. In een workshop
zal hij de Welpen leren hoe ze zelf zo’n
dasring kunnen vlechten. In kleuren naar
eigen keuze. We zijn dan ook bijzonder blij
met het aanbod van Rob en zijn bijzonder
benieuwd welke fantastische dasringen de
Welpen zullen gaan maken.

WERELDSPELEN IN TIEL
Vorig jaar hebben de Welpen van de Glimwormpjeskring voor het eerst deelgenomen aan de Wereldspelen in Tiel. Een
weekend voor zo’n 100 Welpen en Scouts.
Van vrijdagavond tot zondagmiddag zijn er
verschillende spelen en spelletjes waarbij
je tegen telkens andere Welpen van de
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andere deelnemende Scoutinggroepen
strijdt. De deelnemers van vorig jaar
waren dolenthousiast, ondanks dat wij
laatste werden (van de 11 Welpengroepen
die deelnamen). Zo leuk, dat we toen
direct al besloten om in 2012 opnieuw
deel te nemen! Vraag het even aan een
van de kinderen die vorig jaar al mee zijn
geweest wat voor bijzonder wekend dit is,
en je zult moeite hebben de enthousiaste
verhalen te stoppen. Kijk alvast even op
www.wereldspelen.eu en zet de datum in
je agenda: van vrijdagavond 11 tot en
met zondag 13 mei 2012 moet je in Tiel
erbij zijn! Oh ja, het thema van dit jaar is
“de jonge Griekse Odysseus”.

DE HIT: VOOR WELPEN EN
SCOUTS
Uitdagende Scoutingtechnieken of meer
gezelligheid? Met de HIT kan je uit alle
mogelijkheden kiezen! De Hikes, Interessekampen en Trappersexpedities (HIT’s)
wordt al sinds jaar en dag georganiseerd
door Scouting Nederland in de paasvakantie. Dit jaar zijn alle 63(!) HIT’s van 6 tot
en met 9 april, en worden gehouden op 7
verschillende locaties. Als je één van de
HIT’s leuk vind, kan je je hier zelf voor
inschrijven. Samen met de andere deelnemers heb je dan een fantastisch paaskamp, in het thema van je eigen keuze,
onder begeleiding van ervaren vrijwilligers
van Scouting Nederland. Let wel: je eigen
leiding gaat dus niet mee, maar de
(bege)leiding van een HIT zijn vaak al
jaren Scoutingleiding bij een groep in
Nederland en “draaien” vaak al jaren een
HIT. Er zijn 8 HIT’s voor Welpen en 56
HIT’s voor Scouts. Er is zelfs 1 ouder-kind
HIT! Kijk dus even op http://hit.scouting.nl
en zoek je eigen paasvakantie uit!

ACTIVITEITENKALENDER
7 jan . . . . . . . . . . . Eerste opkomst 2012
7 jan . . . . Nieuwjaarsreceptie gemeente
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16 jan . . . . . . . . . . . . . . . . RPO Welpen
21 of 24 jan . . . . . . . . . . . . . Groepsraad
28 jan . . . Nieuwjaarsreceptie Maasdelta
18 feb . . . . . . . . . . . . . . . Playbackshow
7 t/m 12 juli . . . . . . Zomerkamp Welpen
7 t/m 14 juli . . . . . . . Zomerkamp Scouts

VERJAARDAGSKALENDER
We wensen de jarigen van januari een
fijne verjaardag!
7
Manta . . . . . . . . . . . . . . . Bestuur
31
Steijn van Leeuwen (7) . . . . Welp

