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VAN DE WELPEN

Het was koud, donker, en best wel een beetje grie-
zelig bij de spooktocht van de regio. Maar dat laat-
ste zeggen we natuurlijk niet hardop! Om heks Gri-
zelda van haar wratten af te helpen moesten we
een aantal ingrediënten voor het drankje zien te
krijgen bij een weerwolf, een trol, een heks en nog
wat andere engerds. Samen met zo’n 100 andere
welpen van Scouting Regio Maasdelta is het uitein-
delijk toch nog gelukt. Verder lijkt iedereen wel een
beetje zenuwachtig te zijn over het sprookjesweek-
end van de welpen, dat bezig is bij het uitdelen van
deze Tono Tamtam. Als leiding hebben we er in
ieder geval heel veel zin in.
In de vorige Tono Tamtam schreven we ook dat de
leiding naar Zeeland is getogen om een groepshuis
te bekijken dat we mogelijk voor het zomerkamp
willen huren. Dat bleek een best leuk gebouw in
een erg mooie omgeving, maar wel wat klein. De
leiding gaat nu op zondag 11 november een ander
gebouw in Baarn bekijken. Daarna kiezen we de
beste uit voor het zomerkamp, of we zoeken nog
even verder, wie weet. Op papier ziet het gebouw
in Baarn er in ieder geval erg leuk uit. Heel bijzon-
der is dat het grenst aan de paleistuin van paleis
Soestdijk. Dat zou nog eens een kamp op stand
worden!

VAN HET OERWOUDVENDEL
Het is dan toch echt zover, alle blaadjes vallen van
de bomen, het weer wordt guurder en kouder, dus
wij gaan met onze binnenopkomsten beginnen. Dit
betekent niet dat we helemaal niet meer naar bui-
ten gaan, maar het grootste deel van de komende
opkomsten zal binnen plaats gaan vinden.
Ten eerste gaan we starten met dasringen maken.
Er wordt al maanden om “gezeurd”, dus nu gaan
we eindelijk, samen met Rob de dasringenman,
dasringen knopen! En dan daarna niet kwijtraken,
want die hoort vanaf zaterdag bij je officiële scout-
fit! Deze opkomst zullen we ook de lootjes trekken
voor de Sinterklaas surprises.
De week daarna hebben we weer 2 installaties op
het programma staan! Jeremy en Jesse zijn de 2
scouts die we officieel gaan toevoegen aan onze
speltak. Altijd een spannende, maar leuke gebeur-
tenis! Verder gaan we die dag kort tijd aan houtbe-
werking besteden en als er tijd over is alvast verder
met de kerst opkomst.
17 november staat er een opkomst in de gymzaal
op het programma. Dus die dag is het een kwestie

van sportkleding en schoenen aantrekken en gaan
met die banaan! De opkomst zal gewoon op de-
zelfde tijden zijn als normaal, alleen de locatie is
anders. Jullie ontvangen hier z.s.m. meer infor-
matie over.
En dan hebben we 24 november nog; die dag
gaan we echt verder met de kerstviering. De
Scouts van het Oerwoudvendel gaan met de
kerstviering een schaduwpoppenspel uitvoeren.
Het verhaal is gemaakt, maar er staat nu nog een
hoop knutselwerk op het programma. Ook moet
iedereen zijn/haar rol kennen, dus er staat nog
heel veel werk te wachten. Maar we gaan er met
volle moed tegenaan, want het wordt hartstikke
leuk!
1 december vieren we Sinterklaas met de Scouts.
Elk jaar maken we surprises voor degene die je
hebt getrokken. In de surprise gaat een cadeautje
van ong. €7.50. De regel is altijd: Vies mag, maar
je moet het zelf ook willen/kunnen openmaken.

VAN DE STICHTING

Het bestuur van de Stichting Scouting Tono staat
uiteraard ook niet stil. Inmiddels heeft Peter Zuur-
mond, vader van Martijn, een vergadering van het
stichtingsbestuur meegemaakt en begint hij lang-
zaam maar zeker ingewerkt te raken. Hij zal het
onderhoud van het gebouw gaan coördineren. In
het stichtingsoverleg is afgesproken dat we iets
anders omgaan met onderhoud aan het gebouw:
voor de iets grotere klussen zoeken we per klus
een groepje mensen bij elkaar die bereid zijn die
specifieke klus uit te voeren. Er is al een aantal
ouders die heeft aangegeven mee te willen helpen
bij dit soort klussen afhankelijk van hun kennis en
kunde, maar als u zich ook in wilt zetten voor de
hobby van uw kind, meldt u dan vrijblijvend aan
via onderhoud@scoutingtono.nl.
Verder wordt er druk gewerkt aan de begroting
2013. In verband met de huisvesting van de
Scouting Tono-groep is wel duidelijk dat we ietsjes
zuiniger aan zullen moeten doen. Zo kunnen we
iets harder sparen voor ofwel een verhuizing ofwel
een aankoop van het gebouw. Wel proberen we de
veranderingen aardig ongemerkt voorbij te laten
gaan voor de jeugdleden. Over het gebouw zelf is
nog niet veel bekend, behalve dat het tempo
waarin de gemeente Schiedam hun gebouwen te
koop aanbiedt veel lager ligt dan verwacht. Het
kan dan ook nog wel even duren voor ons gebouw
in de verkoop gaat. Ondertussen heeft de aanne-
mer van de bouw van de A4 meetbouten in ons
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gebouw aangebracht en een nul-meting uitge-
voerd. Tijdens de bouw van het geluidsscherm zal
’t Koetshuis continue gemeten worden, en bij een
afwijking ten opzichte van de nul-meting wordt de
bouw stil gelegd. Een zekerheid die we als stich-
tingsbestuur graag zien.

Nagekomen bericht: De aannemer van het geluids-
scherm heeft laten weten dat ze de planning heb-
ben omgegooid. Ze beginnen nu met het geluids-
scherm langs de A4 vanaf de Beneluxtunnnel. Het
geluidsscherm tussen de A20 en ons gebouw wordt
hierdoor (fors) uitgesteld. Een nieuwe planning
komt binnenkort.

KERSTVIERING

Sinterklaas is nog niet eens in het land, maar bin-
nen de Scouting Tono-groep zijn we al volop bezig
voor de kerst! Dit jaar staat er weer wat leuks op
de stapel, beide speltakken gaan namelijk een per-
formance geven. Beiden doen dit in de vorm van
een toneelstuk, alleen wel op verschillende manie-
ren.
Voor u, de ouders en overige familieleden, als pu-
bliek zal dit opgevoerd worden. Er wordt al hard
voor gerepeteerd, geknutseld e.d., en de kinderen
hebben er veel zin in!
Dit alles zal plaatsvinden op zaterdag 22 december.
U krijgt voor die tijd nog een brief met de verdere
informatie!

VRIJWILLIGERS

In een serie van korte interviews willen we graag
onze vrijwilligers (nogmaals) aan u voorstellen. Als
eerste in deze serie Myo (D. Staal), teamleider
Welpen. Dit vertelt hij over zijn tijd bij de Scouting
Tono-groep

“Al heel wat jaren zit ik met veel plezier bij de
Scouting Tono-groep in Schiedam. Voor mij begon
het avontuur op 6-jarige leeftijd bij de jongste leef-
tijdsgroep, de Bevers in het jaar 1996. 16 jaar later
sta ik vandaag de dag zelf leiding te geven bij de
Welpen van de Glimwormpjeskring. Samenwerken,
plezier maken, avonturen beleven en ontwikkelen,
dat is Scouting voor mij bij de Scouting Tono-
groep. 
Bij onze groep leer je op een leuke manier samen-
werken, communiceren en te organiseren. Je
draagt bij aan de ontwikkeling van de kinderen,
maar ook aan die van jijzelf. 

Leidinggeven betekent verantwoordelijkheid dragen
over de kinderen tijdens de opkomsten. Je staat er
echter als leiding niet alleen voor. Samen met je

leidingteam bedenk je leuke, uitdagende
programma’s voor de kinderen.

Studeren aan de Haagse Hogeschool, werken en
daarnaast af en toe sporten vult mijn dagelijkse
programma aardig op. Toch is leidinggeven bij de
Scouting Tono-groep voor mij een leuke en uitda-
gende aanvulling. Werk jij ook graag in teamver-
band, maak je graag plezier, wil je avonturen be-
leven en jezelf blijven ontwikkelen? 
Leidinggeven bij de Scouting Tono-groep blijft je
verrassen!”

VACATURE

De Scouting Tono-groep groeit gestaag door.
Steeds meer kinderen willen graag hier het spel
van Scouting spelen. De Scouts zouden er graag
nog een extra staflid bij hebben. Lijkt het je leuk
om wekelijks de Scouts een leuke vrijetijdsbeste-
ding te bieden, die ook bijdraagt aan hun persoon-
lijkheid? Samen met de andere leden van het staf-
team een leuke tijd te hebben en zelf ook nog wat
te leren? Maak dan een afspraak met het groeps-
bestuur om eens vrijblijvend te praten over de mo-
gelijkheden die we hebben en de ondersteuning
die Scouting hiervoor biedt.
Daarnaast wil de Scouting Tono-groep graag op-
nieuw een Bevergroep oprichten zodat ook de
meisjes en jongens van 5 tot 7 jaar het scouting-
spel kunnen spelen. Wil u hier een bijdrage aan
leveren of weet u iemand die dit leuk lijkt? Kom
dan eens vrijblijvend praten met het groepsbe-
stuur over het beverspel, Scouting en de onder-
steuning die we bieden. Laat je uitdagen en heb
ook zelf elke week een fantastische tijd met het
scoutingspel voor de jongste leden. Geef uw
interesse door aan een van de leid(st)ers of mail
met info@scoutingtono.nl, en we maken een
afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

ACTIVITEITENKALENDER

3/4 november . . . . . . . . . . . . . . Welpenweekend
5 november . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groepsraad
7 november . . . . . . . . . . . . . . Plaatselijk contact
9 t/m 11 november . . . . . . . . . . Scoutsweekend
12 november . . . . . . . . . . . . . . . . . RPO Welpen
1 december . . . . . . . . . . . . . . Sinterklaasviering
22 december . . . . Kerstviering en laatste opkomst

VERJAARDAGSKALENDER

De jarige jop van november: van harte
gefeliciteerd!

23 Mike van Waasdijk (9) . . . . . . . . . Welp


