
TTONO ONO TTAMTAMAMTAM
JAARGANG 11 - NR.2 FEBRUARI 2012, UITGAVE 107

Van de voorzitter

Het is alweer 3 maanden geleden dat ik als
voorzitter mijn stukje in de Tono Tamtam
heb geschreven. In de drukte was het
schrijven van een bijdrage er even bij
ingeschoten. Excuses daarvoor. Maar we
zijn er weer, dat is het belangrijkste!
We zitten inmiddels alweer ver in het
nieuwe jaar. De kou is (eindelijk)
ingevallen, waarbij ik afgelopen zaterdag
het eerste sneeuwballengevecht van de
Welpen heb mogen aanschouwen. Ik hoop
dat er nog een aantal gaat volgen! De
vogelhuisjes van de Scouts hangen
inmiddels in de boomgaard. Nu hopen dat
er, als de kou voorbij is, een aantal
vogelparen de weg naar hun nieuwe
onderkomens kan vinden.
In een vorige editie heb ik u als ouders en
jullie als jeugdleden al wel eens het een en
ander verteld over het project Groeps-
ontwikkeling, waar we aan gaan
deelnemen. Ik kan melden dat wij
afgelopen zaterdag het intakegesprek
hebben gehad met onze senior- en
regiocoach en dat we vanaf nu officieel
van start zijn. Dit betekent dat alle
vrijwilligers, ouders en jeugdleden
binnenkort worden benaderd om een
enquete over de groep in te vullen.
Hierover krijgt u nog apart een e-mail en
een brief. Verderop in deze Tono Tamtam
kunt u hier meer over lezen. 
Ook kan ik melden dat we op 3 maart een
bijzonder moment hebben, aangezien we
dan Phao van de Glimwormpjeskring gaan
installeren als nieuwe leiding. Iets wat al
(te lang) geleden is en waar we dan ook
een mooi feestje van gaan maken!
Rest mij dan natuurlijk nog de spreuk van
deze week: “Wie een sneeuwbal gooit, kan
hem terug verwachten!”. 
Veel schaats- en sneeuwplezier!

Shannon Kate Spruit

Op 29 januari hebben onze vrijwilligers
Dolfijn (R. Spruit) en Manta (M. Spruit) een
dochter gekregen: Shannon Kate Spruit.
Deze dochter van onze voorzitter van het
stichtingsbestuur en o.a. invaller bij de
Welpen en onze groepssecretaris heeft
zelfs een eigen website:
http://shannon.spruitnet.nl zodat iedereen
vast kan lezen hoe het met haar gaat. Wil
je Dolfijn en Manta feliciteren o.i.d, vraag
dan even aan de leiding de adresgegevens.
Vanaf deze plek wensen alle vrijwilligers
van de Scouting Tono-groep het gezin veel
geluk en voorspoed met hun nieuwe
Spruit.

Glimwormpjeskring

Wat was het gezellig bij de dasringen-
workshop. Rob, degene die veel van deze
dasringen maakt en ze ook verkoopt
tijdens o.a. de Duinenmars was naar
Schiedam gereisd om de Welpen de fijne
kneepjes bij te brengen. Dat bleek voor de
meeste Welpen nog niet makkelijk, maar
er is toch een aantal zeer mooie
exemplaren gemaakt. Op onze website kan
je de foto’s nog zien onder het kopje
“actueel/foto’s”.
Daarnaast hebben de Welpen nog wat
heerlijks gekookt en een leuke reis door de
jungle gemaakt.
Voor de komende tijd staat het programma
in het teken van de PlayBack Show. Op 11
februari houden we de Generale Repetitie.
Neem dus je nummer mee zodat je kunt
oefenen. Weet je nog niet wat je wilt, dan
kan je tijdens de repetitie nog afspreken
met andere Welpen om samen een
nummer te doen.
Een week later, op 18 februari, is dan de
PlayBack Show om de felbegeerde
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wisselbeker. Natuurlijk heb je je ouders,
zusjes, broertjes, gehele familie en de
schoolklas al uitgenodigd om te komen
kijken. We beginnen om 10:00 uur en
verwachten ergens rond 13:00 uur gereed
te zijn.

Nieuwe gezichten

Bij de kring zijn er ook enkele nieuwe
gezichten te zien. Vivian is lid geweest van
een scoutinggroep in Breda, en over niet al
te lange tijd zal ze ook weer terug-
verhuizen. Ze is dus een beetje een
‘tijdelijk lid’, wat natuurlijk wel heel
bijzonder en leuk is. Quincy is juist
terugverhuisd naar Schiedam en direct
weer bij ons komen kijken en ook Dion
kijkt even rond of hij Scouting net zo leuk
vindt als wij.
Daarnaast is al enkele weken Lisa bij de
opkomsten. Lisa is jaren geleden jeugdlid
geweest bij onze groep en hoorde via
Dolfijn dat de Welpen nog extra
begeleiding vroegen. Ook zij kijkt nu even
rond, maar heeft het vooralsnog reuze
naar haar zin! Dolfijn tenslotte heeft het
nog even erg druk met zijn nieuwe
dochter, dus we wachten nog even af
wanneer we hem weer terugzien.

Zomerkamp en weekenden

Als ouder van een Welp had u mogelijk al
enkele brieven verwacht over het
zomerkamp en het komende weekend in
ons eigen gebouw. Door de geboorte van
Shannon hebben de brieven echter wat
vertraging opgelopen. Maar ze komen er
binnenkort alsnog aan. Even ter
herinnering: het zomerkamp zal van 7 t/m
12 juli zijn in ‘s Hertogenbosch en op 24
en 25 maart houden de Welpen een
weekend in ons eigen groepshuis. De brief
over het Wereldspelen Weekend in Tiel,
hoewel pas van 11 tot 13 mei, heeft u wel
ontvangen aangezien we ons strak aan de
deadline voor de inschrijving moeten
houden.

Even voorstellen: Phao

Mijn naam is Alex Kroezen, al kennen
sommigen mij als “Phao” bij de
Glimwormpjeskring.  Ik ben drieëndertig
jaar oud en geboren in Delft. Mijn hobby's
zijn naast Scouting onder andere fietsen en
skaten. Een klein jaartje geleden ben ik
door Chil enthousiast gemaakt om de
leiding bij de Welpen te komen helpen.
Dit is mij uitstekend bevallen en ik hoop
dan ook nog vele jaren mee te mogen
maken met deze fantastische groep.

HET OERWOUDVENDEL

Uiteraard gaan we met de Scouts dit jaar
ook weer op zomerkamp. Het kamp zal
plaatsvinden van zaterdag 7 juli t/m
donderdag  12 juli 2012. We zijn al druk
bezig met de voorbereidingen. Binnen nu
en heel snel zullen jullie de
inschrijfformulieren ontvangen, zodat we
kunnen inventariseren hoeveel er mee
gaan op kamp. Het belooft dit jaar weer
een gezellig kamp te worden, dus schrijf
de data alvast in je agenda!

PLAYBACK SHOW
18 februari vindt weer de jaarlijkse
playbackshow plaats. De brieven hiervoor
zijn inmiddels al aan de Scouts uitgedeeld
en ik heb al van Scouts gehoord dat ze evt.
zelfs al een liedje wisten! 11 februari willen
we definitief weten welk liedje of liedjes je
gaat doen en 11 februari na de opkomst
heb je even tijd voor een korte generale
repetitie op het podium. Dus ga nog aan
de slag en verzin een volledige play-
backact, want hoe meer zielen hoe meer
vreugd en dat maakt de wedstrijd om de
wisselbeker te winnen alleen nog maar
leuker!

Programma Scouts

In de kerstvakantie hebben Roelof,
Marjolein en Lukas (ja, alvast ter
voorbereiding als Scoutsleiding) hun
hersens gekraakt over het nieuwe
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programma tot aan het zomerkamp. We
zaten barstensvol met leuke ideeën en we
vinden zelf dat we weer een leuk, divers
programma hebben kunnen maken. Zoals
jullie al hebben kunnen zien lanceren we
vanaf eind februari het ‘outdoor’ thema.
We zijn die muren in ons scoutslokaal wel
weer zat en we willen lekker naar buiten!
Eigenlijk elke opkomst is dan wel op
buiten-zijn gericht, op het ontdekken van
nieuwe dingen, het leren van nieuwe
dingen enz. Veel opkomsten zijn ook een
beetje gericht op het zomerkamp,
voornamelijk de basistechnieken als
houtvesten en pionieren.  En dan zal je nu
wel denken,  maar het zomerkamp is nog
zo ver weg! Nou…geloof me…time flies
when you’re having fun, en die ‘fun’ gaan
we zeker hebben!

Groepsontwikkeling

Zoals eerder is gemeld, zijn we officieel
gestart met het project Groeps-
ontwikkeling. Een kleine achtergrond over
het project: het project is opgestart door
Scouting Nederland met de bedoeling om
alle groepen eens kritisch naar zichzelf te
laten kijken. Hiervoor wordt gekeken naar
5 succesfactoren, welke in een groep
aanwezig moeten zijn om de groep tot een
succes te maken. Dit zijn: Bestuur &
Organisatie, Financiën, Accommodatie &
Materiaal, Spelaanbod en Medewerkers-
beleid. 
Op 4 februari jl. heeft een delegatie van de
groep een intakegesprek gehad met onze
seniorcoach Marja Glaubitz en regiocoach
Peter Abramsen. Samen hebben wij
gekeken waar onze aandachtspunten
liggen. De volgende stap is het
verspreiden van een online enquete onder
vrijwilligers, jeugdleden en ouders van
jeugdleden. In deze enquete wordt
gevraagd hoe men tegen de groep
aankijkt, welke dingen er goed zijn en wat
er verbeterd zou moeten worden. En daar
hebben wij dus jullie en uw hulp bij nodig!
Om dit project tot een succes te maken, is

het van belang dat wij van zoveel mogelijk
ouders, jeugdleden en vrijwilligers een
ingevulde enquete terugkrijgen. Wat
vragen wij verder nog van jullie, behalve
het invullen van de enquete? De enquete
wordt via e-mail verspreid. Daarom is het
van belang dat we van alle ouders en
jeugdleden een goed e-mailadres hebben.
U krijgt binnenkort van ons een brief en
een e-mail waarin wij u vragen om te
reageren en uw goede e-mailadres aan ons
door te geven. Zo kunnen wij dit, waar
nodig, aanpassen in de ledenadministratie.
In de week van 25 februari wordt dan de
enquete gemaild.
Met de uitkomsten van de enquete zullen
de vrijwilligers van de groep dan op
zaterdag 31 maart a.s. aan de slag gaan
tijdens 2 workshops. Hieruit moet een Plan
van Aanpak komen, welke wij dan in de
maanden erna verder tot uitvoer gaan
brengen. De coaches hebben aangegeven
dat het altijd erg nuttig is als een aantal
ouders aansluit tijdens de workshops,
zodat zij kunnen meedenken en hun visie
op het Plan van Aanpak kunnen geven. Als
groep moedigen wij dit aan. Daarom hierbij
de uitnodiging aan u als ouders om mee te
doen aan de workshops op 31 maart.
Mocht u interesse hebben om mee te doen
of meer van het project willen weten, dan
kunt u terecht bij een van de bestuurs- of
stafleden of u kunt de aanmelding of vraag
doorgeven via bestuur@scoutingtono.nl.

VANUIT DE STICHTING
Het bestuur van de Stichting Scouting
Tono draagt zorg voor de
randvoorwaarden zodat de kinderen het
spel van Scouting kunnen spelen. Het
klinkt heel formeel, maar betekent op dit
moment dat we veel tijd in ons gebouw
steken. Eind januari heeft het
stichtingsbestuur alle mogelijk scenario’s
doorgenomen in afwachting van het besluit
van de gemeente Schiedam om ons
gebouw ofwel te willen verkopen ofwel
onder andere voorwaarden te willen gaan
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verhuren. Met deze scenario’s hopen we
beter voorbereid te zijn op de gesprekken
met de gemeente. Op 1 februari j.l. zijn J.
Lemmen (penningmeester) en R. Spruit
(Dolfijn-voorzitter) bij de afdeling Vastgoed
geweest van de gemeente Schiedam om
over het gebouw te praten. Hier is ons
uiteengezet wat de ideeën zijn die bij de
gemeente leven, hoe het proces in elkaar
zit, en waar we nu staan in het plan. We
hebben daar veel nuttigs gehoord en
konden, dankzij onze scenario’s, zeer
gericht vragen stellen. Als
stichtingsbestuur zijn we weer ietsjes
wijzer, maar zullen we nog wel even af
moeten blijven wachten.

NL-Doet

Op 17 maart is de NL-Doet dag. Ook de
Stichting Scouting Tono doet hier weer aan
mee met de klussendag. De
voorbereidingen hiervoor zijn ook ietwat
vertraagd, maar we gaan er een nuttige
dag van maken. We vragen alle ouders of
zij een dagje, 17 maart om precies te zijn,
willen meehelpen met klussen. Hiermee
maken we het gebouw en de omgeving
weer beter geschikt voor het scoutingspel
van uw kinderen. Dit klussen kan bestaan
uit verfwerk, klein reparatiewerk, het
uitzoeken van b.v. pionierpalen of
opruimen achter het gebouw o.i.d. Komt u
ook helpen? Zet svp de datum vast in uw
agenda, dan rekenen we ook op uw hulp!

Overleg wethouder Stam

Op 1 februari jongstleden is een
tweekoppige afvaardiging van het overleg
tussen de vier Schiedamse Scouting-
groepen op bezoek geweest bij de
wethouder Welzijn. In dit geval was dit
even kennismaken met wethouder Stam,
die het stokje heeft overgenomen van
wethouder Siljee. Dolfijn (R. Spruit) was
hier een van de vertegenwoordigers.
Besproken zijn o.a. de perikelen rond de
verschillende gebouwen van de
scoutinggroepen, de visie van de

gemeente op het jeugd- en jongerenwerk
en de mogelijkheden tot samenwerking
met de gemeente. Daarnaast is alvast de
komende Schiedamse Scoutingdag
voorbesproken. Al met al een nuttig
gesprek.

Scouting Schiedam-

overleg

Op 1 februari was het driemaandelijkse
overleg tussen de vier Schiedamse
Scoutinggroepen waar de groeps- en
stichtingsvoorzitters aan deelnemen. Het
interregionaal Steunpunt Scouting
Rotterdam had gevraagd of zij ook aan
mochten schuiven. Zij willen dit overleg
namelijk als voorbeeld laten dienen voor
andere scoutinggroepen als een mogelijke
samenwerkingsvorm. Blijkbaar zijn we hier
toch redelijk uniek in. Toch leuk om te
weten!  

Activiteitenkalender

18 feb . . . . . . . . . . . . . . . Playbackshow
1 feb . . Overleg Vastgoed gem. Schiedam
1 feb . . . . . . . . . . . . Overleg wethouder
1 feb . . . . . . Scouting Schiedam overleg
11 feb . . . . . Generale repetitie (welpen)
18 feb . . . . . . . . . . . . . . Play Back Show
18 feb . . . . . . . Gebouwschouw Stichting
19 feb . . . . . . . . . Kascontrolecommissie
1 maart . . . . . . . . . . . Stichtingsbestuur
3 maart Brandoefening/Preventieopkomst
3 maart . . . . . . . . . . . . . . . . . Stafavond
17 maart . . . . . . . . NL-Doet/Klussendag
24/25 maart . . . . . . . . . Welpenweekend
11 t/m 13 mei . . . . Wereldspelenweekend
7 t/m 12 juli . . . . . . Zomerkamp Welpen
7 t/m 14 juli . . . . . . . Zomerkamp Scouts

Verjaardagskalender

15 Leanne Saucedo (9) . . . . . . . Welp
19 Joreno Geduld (12) . . . . . . . Scout
25 Bas van Leeuwen (11) . . . . . Welp


