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VAN DE VOORZITTER

“Je maakt een geintje”. Dat was mijn eerste
reactie toen ik 2 weken geleden werd gebeld
met de mededeling dat alle ruiten aan de
voorzijde van ons groepshuis waren ingegooid.
Toen het stellige antwoord aan de andere kant
van de lijn “Nee, het is echt zo” was, werd ik
even stil. Zeker toen ik even later zelf ook ging
kijken. Van baldadigheid kan ik niet meer
spreken. Dit was gewoon een moedwillige
vernieling. Men heeft de tijd genomen om alle
ramen in te gooien, waarna men ook nog even
het dak van het gashok insloeg, het pionierhok
leeghaalde en de vogelhuisjes van de Scouts
kapotmaakte. Laten we hopen dat de vogels
er op tijd uit waren… De rekening is inmiddels
ook binnen en dat bedraagt een slordige €
1638,-. Al met al zonde van al het geld, zeker
omdat we nooit een glasverzekering hadden
afgesloten. Inmiddels is dit wel gedaan, maar
de rekening blijft voor ons. 
We hebben inmiddels flink de media gehaald
en opgeroepen dat getuigen zich melden,
maar tot nu toe heeft dat weinig reacties
opgeleverd. De daders liggen nog steeds op
het spreekwoordelijke kerkhof. Wel kan ik
melden dat er veel mensen zijn die met ons
meeleven. Zo heeft iemand uit Capelle a/d
IJssel € 100,- aan de groep gedoneerd om de
schade te vergoeden. Daar krijg ik een warm
gevoel van. 
Uiteraard was het natuurlijk niet allemaal
kommer en kwel de afgelopen tijd. Hoewel de
lente wat op zijn retour is en het mooie weer
zich nog niet helemaal heeft geuit, zijn we
volop bezig met onze activiteiten. Ook gaan de
Welpen binnenkort weer naar Tiel voor het
Wereldspelenweekend. Ik wens ze alvast veel
plezier. De Scouts hebben de komende tijd
weer veel buitenopkomsten staan, dus ik hoop
voor hen dat het weer een beetje beter gaat
worden!
Als afsluiting krijgen jullie uiteraard nog een
spreuk van mij. Dat is deze maand een wat
trieste, maar wel toepasselijk, namelijk: 

“Als het kalf verdronken is, dempt men

de put.”

GLIMWORMPJESKRING

De afgelopen periode stond weer bol van de
bijzondere activiteiten. Waren we net terug
van een heerlijke wandeltocht door de duinen
van Kijkduin tijdens de Duinenmars, gingen we
al naar het regiospel in Vlaardingen. Daar
troffen we helaas heel wat regen aan, heel
veel andere Welpen en tussen de buien door
nog heel wat leuke spelen en activiteiten. Moe,
nat en ietswat modderig togen we aan het
einde van de dag weer naar huis. Daarna
eindelijk een opkomst in ons eigen groepshuis
met een thema rond Koninginnedag en de
installatie van Megan. En daar kwam, op veler
verzoek, Shannon op bezoek. De Welpen
hadden met zijn allen als cadeau een grote,
kleurige vlaggenlijn met wensen voor de kleine
meid gemaakt.

DE KRING TOT DE ZOMER

Het gaat al hard richting de zomervakantie.
Toch hebben we nog heel wat leuke
activiteiten met de kring. Het 'bezoek aan...'
moeten we nog even uitstellen, maar komt er
aan. Bij mooi weer gaan we op 26 mei hutten
bouwen. De opkomst duurt dan ook langer,nl.
Tot 14.00 uur. Ook gaan we wat meer tijd
besteden aan de voorbereidingen van het
zomerkamp, waar we op 19 mei graag uiterlijk
de opgavestrookjes van willen ontvangen. En
al net in de volgende maand, op 2 juni, gaan
we met de Welpen van de regio naar
Plaswijkpark! Een hele dag in een pretpark
voor een kortingsprijsje. De regio heeft wel
gevraagd of de ouders zelf voor vervoer willen
zorgen. Voor onze groep niet zo heel handig,
maar gezamenlijk moeten we hier uit kunnen
komen. Vraag je ouders even met andere
ouders af te spreken wie met elkaar meerijdt.
Lukt dat niet zelf, laat het dan even tijdig
weten, dan kan de leiding misschien
bemiddelen in het meerijden.
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OERWOUDVENDEL

Alweer mei, wat vliegt de tijd toch! Nog maar
2 maanden te gaan en we gaan alweer op
zomerkamp!
Voor die tijd staat er nog een hoop op het
programma, en een hoop dingen daarvan zijn
gericht op de scoutingtechnieken. 
Iets heel anders was het bezoek aan de
brandweer van Schiedam. Nadat we zeer
informatieve filmpjes over branden hebben
gezien en geluisterd hebben naar een zeer
informatieve presentatie over de brandweer en
brandpreventie, zijn we rondgeleid over de
kazerne. We hebben werkelijk alles mogen
zien; de Scouts hebben in de brandweerwagen
gezeten en zelf gespoten met de blusslang.
We hebben een hoop geleerd en we zijn erg
blij dat we dit hebben mogen meemaken!
12 mei hebben we de Schiedamse
Scoutingdag; samen met alle andere
scoutinggroepen van Schiedam houden we een
“opkomst” op het Land van Belofte in
Schiedam Centrum. Dit keer geen opkomst    
’s ochtends, maar ’s middags van 13.00-16.00.
Dit alles doen we ter promotie van Scouting
Schiedam en het belooft weer leuk te worden.
19 mei hebben we een opkomst gericht op
jullie favoriete activiteit; vuur maken! Het
insigne houtvesten komt weer aan bod en we
houden een heuse kampvuurcompetitie.
De week daarna hebben we een insigne
opkomst. Tijdens de EHBO opkomst hebben
we jullie de opdracht gegeven voor het EHBO
insigne; dit is een VERPLICHT insigne. Tijdens
deze opkomst zullen we jullie opdrachten gaan
behandelen en hebben jullie dus de kans om
te slagen voor dit insigne. Tevens zullen jullie
zelf uitgezochte insignes aan bod komen, want
ook deze moeten voor het zomerkamp behaald
zijn!
De 1e opkomst van juni is ook alweer gericht
op het zomerkamp, dan gaan we namelijk
outdoor koken! Dan worden jullie kookkunsten
op houtvuur getest door onze en jullie
(hopelijk) sterke magen!

ZOMERKAMP SCOUTS

Zoals beloofd zullen we elke Tamtam iets
bekend maken over het zomerkamp. Vorige
keer was dat het thema Middeleeuwen. Dit

keer iets van de omgeving; dicht bij ons
terrein ligt een bekend natuurgebied, namelijk
de Moerputten. Hier is ook de Halve Zolenlijn
te vinden en dit gebied gaan we zeker
verwerken in ons kamp!

WEEKEND SCOUTS JUNI

Van 8 t/m 10 juni hebben de Scouts weer een
weekend. Dit weekend zullen we gaan
kamperen in de boomgaard, ter voorbereiding
op het zomerkamp. Tijdens dit weekend zullen
we ons bezig houden met kampeertechnieken,
houtvesten en oude route-technieken. Het
belooft een leuk weekend te worden en we
hopen natuurlijk op mooi weer! De
inschrijfbrieven zijn inmiddels verstuurd en we
hopen natuurlijk dat iedereen meegaat!

VAN DE STICHTING

Het overleg met de vastgoedexpert die ons
vanuit Scouting Nederland komt ondersteunen
is inmiddels geweest. Daar hebben we heel
veel van geleerd en we realiseren ons heel
goed dat het proces rond de huisvesting nog
lang en ingewikkeld gaat worden. Goed om te
weten dat we hier niet alleen in staan. Het
stichtingsbestuur kijkt nu specifieker naar de
staat van het gebouw, de plannen van de
gemeente met de boomgaard en de omgeving
en naar de financiële (on)mogelijkheden. Toch
zal het nog een of meer jaren gaan duren voor
het hele proces afgerond zal zijn.
Mochten we in ons huidige gebouw blijven,
dan weten we inmiddels dat Woonplus in de
periode tussen de 5 en 10 jaar na nu acht van
de tien portiekflats bij het groepshuis af zal
breken en zal vervangen door eengezins-
woningen. Als Stichting Scouting Tono zijn we
daar op zich blij mee, maar de consequentie
zal wel zijn dat we eerst enkele jaren naast
'een bouwput' komen te zitten. Aangezien de
plannen over 5 á 10 jaar pas starten nemen
we nu nog geen actie, maar zal er op termijn
wel gekeken worden hoe we met deze
omstandigheden omgaan en wat de
consequenties zijn.
Tenslotte is het bestuur van de stichting
momenteel bezig met enkele fondsaanvragen.
Deze komen uit het project
“groepsontwikkeling” dat de Scouting
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Tono-groep onlangs heeft gevolgd in
samenwerking met Scouting Nederland. We
hopen hiermee onze PR net even iets beter op
de kaart te kunnen zetten en het tentenplan af
te kunnen ronden. Dat zou een mooie opsteker
zijn na de onverwachte kosten die we hebben
na het ingooien van de ruiten. Maar daar heeft
u al over kunnen lezen in het inleidende stukje
van deze Tono Tamtam.

NATIONALE SCOUTING

LOTERIJ

De leiding van de Welpen en de Scouts is in
het bezit gesteld van loten voor de Nationale
Scouting loterij. Dat betekent dat iedere Welp
en Scout weer een boekje met 10 loten zal
krijgen c.q. heeft gekregen. De bedoeling is
om zoveel mogelijk loten te verkopen. Dit jaar
is het zeker van belang om zoveel mogelijk
loten te verkopen om met de winst van de
loten de aangebrachte schade aan de ramen
van het gebouw door de vandalen te kunnen
betalen. 
Voor de top verkoper is weer een batch
beschikbaar. Hiervan is onderstaand een
afbeelding opgenomen.

 Het bedrag van de schade aan het gebouw is
niet gering. Het zal dan ook nodig zijn om
zoveel mogelijk loten te verkopen. Iedereen
wordt dan ook verzocht zo goed mogelijk zijn
best te doen. En…….de batch die te verdienen
is, is natuurlijk ook wel weer mooi.

Stichtingsbestuursleden, stamleden en
vrijwilligers, die nog niet in het bezit zijn van
loten, wordt verzocht deze via de
penningmeester te bestellen.
Ook van hen wordt natuurlijk de nodige
verkoop van loten verwacht. Zij kunnen alleen
niet die mooie batch verdienen. 

En er zijn nog meer boekjes met loten
beschikbaar, dus rennen maar naar de leiding
of bestellen via de penningmeester.

ACTIVITEITENKALENDER

4 mei . . . . . . . . . . . . . . . . Dodenherdenking
5 mei . . . . . . . . . . . . . . . . GEEN OPKOMST
11 mei . . . . . . . . . Overleg stichtingsbestuur
11 t/m 13 mei Wereldspelenweekend Welpen
12 mei . . . . . . . . . Schiedamse Scoutingdag
12 mei . . Vrijwilligersbbq Scouting Schiedam
14 mei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RegioRaad
2 juni . . . . . . . . . . Pretparkopkomst Welpen
8 t/m 10 juni . . . . . . . . . . . Weekend Scouts
7 t/m 12 juli . . . . . . . . . Zomerkamp Welpen
7 t/m 14 juli . . . . . . . . . Zomerkamp Scouts

VERJAARDAGSKALENDER

De jarige jop van mei: van harte gefeliciteerd!

19 Sabrina Wind (10) . . . . . . . . . . Welp


