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VAN HET GROEPSBESTUUR

Het nieuwe jaar is aangebroken, en daarmee
ook een nieuw Scouting-seizoen. En hoewel
het nog volop winter is, zijn voor zowel de
Welpen als de Scouts de voorbereidingen voor
het zomerkamp al in volle gang. 
Voor het echter zover is staan er nog heel wat
bijzondere opkomsten op het programma;
volgende maand Baden Powell-dag, in maart
de Playback-show, de Duinenmars komt er
weer aan en er worden ook al wat weekenden
gepland. Daar tussendoor zijn er natuurlijk ook
nog heel wat “gewone” leuke opkomsten.
Kortom, we staan aan het begin van een leuk
en spannend Scoutingjaar.
Wij wensen iedereen een heel goed 2013!

VAN DE WELPEN

In december is er weer veel gebeurd bij de
Glimwormpjeskring. Nadat vlak voor sinter-
klaas zomaar iemand ons lokaal binnenviel die
Sinterklaas zelf beweerde te zijn, bleek al snel
dat dit misschien een grote wens van die man
was, maar wij laten ons natuurlijk niet foppen.
En heeft u ook genoten van het toneelstuk bij
de kerstviering? We hopen natuurlijk van wel!
Inmiddels is het nieuwe programma in grote
lijnen klaar. We gaan ook nu weer laten zien
waarom de Scouting Tono-groep toch écht de
leukste vereniging van Schiedam is. Veel willen
we eigenlijk nog niet verklappen, maar we
gaan al die dingen doen waar jullie altijd om
vragen. Van een weekendje weg tot aan
zwemmen, sport en spel en nog veel meer.
Ook de voorbereidingen voor het komende
zomerkamp gaan natuurlijk gewoon door. Zo
af en toe zullen we proberen in de Tono Tam-
tam een klein tipje van de sluier op te lichten.
Hebben jullie er ook al zo’n zin in?

VAN HET OERWOUDVENDEL

Wow, alweer een nieuw jaar! Dat betekent dat
wij als stafleden weer onze hersens hebben
mogen kraken over een programma voor de
aankomende periode. Dit programma maken

moet je je zo voorstellen: We komen gezellig
bij elkaar als leiding, zetten alle data op een
rijtje onder elkaar, vullen de al vastgelegde
activiteiten in en schrikken dan hoeveel op-
komsten we nog moeten invullen. Met een
rechte rug spuien we al onze ideeën en ver-
werken deze in het programma. En wat blijkt,
achteraf hebben we altijd meer ideeën dan
opkomsten! En zo gaat dit dus elke keer! 
Ook deze periode zit ons programma weer
lekker vol met allerlei leuke en afwisselende
activiteiten. Het programma is onder voorbe-
houd, dus het kan en gaat waarschijnlijk nog
voorkomen dat we zullen schuiven met activi-
teiten. Dit zullen we jullie uiteraard op tijd
laten weten via de email. Houdt jullie e-mail
dus in de gaten, want een hoop informatie
komt via dit medium! 
Een belangrijk punt uit de agenda zijn onze 
“geld-ophaal-acties”, we gaan tot aan half mei
ons bezig houden met sponsoracties en een
flessenactie. Met de opbrengst gaan we een
grote activiteit bekostigen die de Scouts zelf
mogen uitkiezen en een deel van de op-
brengst willen we doneren aan het goede
doel. Meer informatie hierover ontvangen
jullie z.s.m. via de mail en brieven!
Wij zijn weer klaar voor een nieuw scouting
jaar, met veel nieuwe uitdagingen en hopelijk
veel nieuwe leden! En we hopen jullie natuur-
lijk ook!  

BADEN POWELL-DAG

23 februari a.s. vieren wij weer Baden Powell-
dag, ofwel Denkdag. Hierbij vieren we de ge-
boorte van Sir Robert Baden Powell, de grond-
legger van Scouting. Deze dag vieren wij elk
jaar traditioneel met de hele groep; zo ook dit
jaar. Dit jaar staat de dag in het teken van
nieuwe vooruitzichten. Op deze dag gaan er
namelijk 2 Welpen overvliegen naar de
Scouts, zullen we onze beloftes hernieuwen
en gaan we een nieuw staflid installeren! De
opkomsttijd is gewoon van 10.00 tot 12.00
uur op ons groepshuis. En wat we verder
gaan doen, ik zou zeggen, gewoon komen en
dan zie je het vanzelf!
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VAN DE STICHTING

Het bestuur van de Stichting Scouting Tono
heeft uiteraard ook even genoten van een
kleine kerstvakantie, maar is nu weer hard aan
het werk. De ingooiers van de ruiten hebben
een formele aansprakelijkheidsstelling ontvan-
gen en vordering tot het betalen van de volle-
dige schade. Hier zijn enkele vragen op terug-
gekomen, die we nu heel nauwkeurig zullen
beantwoorden. De begroting voor 2013 kent
enkele kleine wijzigingen in de opzet, dus we
zullen even goed moeten monitoren hoe dit
uitpakt voor de groep. Ook de voorbereidingen
van de klussendag op 16 maart aanstaande
zijn bezig. Van het Oranjefonds hebben we
een kleine financiële bijdrage ontvangen, dus
we kunnen in ieder geval aan de slag. Heeft u
16 maart al in uw agenda staan? We hopen
namelijk ook op uw hulp om zo het spel van
Scouting voor uw kinderen betaalbaar te
kunnen houden. En voor de mensen die niet
zo goed kunnen klussen: we zoeken ook nog
mensen die koffie kunnen zetten, willen oprui-
men of anderszins kunnen ondersteunen. We
rekenen ook op u!

EVEN VOORSTELLEN

In de serie "even voorstellen" deze keer Peter
Sanstra, groepsbegeleider.

Ik ben Peter Sanstra en mijn functie binnen de
Scouting Tono-groep is groepsbegeleider. Nu
zal je zeggen "wie is die man dan?" Ik ben de
man die achter de schermen werkt en geen
groep kinderen leidt of begeleidt. Wel begeleid
ik de leiding, help met het verbeteren van de
kwaliteit van de stafteams en ben vraagbaak
voor allerlei stafzaken. Met feestelijkheden
word ik aan mijn jas getrokken net zoals met
officiële dingen, zoals het installeren van staf-
leden. 
Ik ben zelf ook staflid geweest bij de groep,
eerst als beverleider (5-7 jaar) en later als
explorerbegeleider (14-17 jaar). Taken die ik
altijd met heel veel plezier heb gedaan. Heel
erg verschillend maar zeker net zo leuk. Bij de
Bevers sta je aan de "wieg" van het Scouting-
spel en geeft het veel voldoening als de kinde-
ren eigenlijk niet naar huis willen, omdat het
zo leuk was. En bij de Explorers wil je zelf niet
naar huis, omdat het zo leuk was. Kortom, ik

heb het altijd erg naar mijn zin gehad, net als
in mijn huidige functie.

VACATURE

Zelf ook enthousiast over het scoutingspel van
uw kinderen? En een uurtje per week over?
Laat je ook uitdagen! De Scouting Tono-groep
zoekt nog een groepsvoorzitter (m/v). Als
groepsvoorzitter houd je je bezig met het spel
van scouting. Je coördineert groepsbrede
ontwikkelingen en weet de sterke kanten van
elke vrijwilliger in te zetten. Daarnaast overleg
je met het stichtingsbestuur over financiële en
materiële zaken. Geïnteresseerd om op deze
manier een zinnige bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van kinderen en jongeren? Neem
dan contact op met Peter Sanstra om je
verder te laten informeren. Mail naar
P.Sanstra@scoutingtono.nl of bel
010-2264421.

LEUKSTE VERENIGING

Op vrijdag 4 januari is de Scouting Tono-
groep door de internetsite “Leukste Vereniging
van Nederland” uitgeroepen tot de leukste
vereniging van Schiedam. Deze verkiezing
maakt deel uit van een landelijke campagne
waarvan de voorronde nu is afgerond. Van 19
oktober tot en met 31 december 2012 kon er
in alle 415 Nederlandse gemeenten gestemd
worden, ook in Schiedam. Niet alleen kregen
we de meeste stemmen, we kregen ook de
hoogste waardering met maar liefst een 9.4!
Natuurlijk zijn we er ontzettend trots op dat
zoveel mensen ons de leukste vereniging
vinden, hoewel we dat zelf natuurlijk al lang
wisten. En wij niet alleen want op woensdag-
middag 9 januari zijn Dolfijn en Monica Pool
uitgebreid geïnterviewd op Radio Schiedam en
ook de kranten pikten dit nieuws goed op.
Met deze uitverkiezing zijn we door naar de
provinciale ronde, samen met 11 andere ver-
enigingen uit Zuid Holland. In die ronde zal
opnieuw gestemd moeten worden. Natuurlijk
hopen we ook hier hoog te eindigen of mis-
schien zelfs te winnen. Je kan hier bij helpen
door zelf ook te stemmen! Er mag één keer
per e-mailadres gestemd worden en het aan-
tal stemmen telt voor 70% in de eindstand,
terwijl de waardering voor 30% telt. Een hoge
waardering is dus ook belangijk. Stem ook en
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help ons de provinciale ronde te winnen! Op
www.scoutingtono.nl leggen we uit hoe je
kunt stemmen. Doe het nu gelijk even. Alvast
bedankt!

ERESPELD

Het bleek volkomen onverwacht voor hem te
zijn, toen Chil (L. van Mil) tijdens de kerst-
viering naar voren werd geroepen. Hij kreeg
daarna het 15-jarig jubileumteken van
Scouting Nederland opgespeld, een ereteken
dat hij volkomen verdiend heeft.

ACTIVITEITENKALENDER

5 januari . . . . . Nieuwjaarsreceptie gemeente 
12 januari . . . . . . . . . . Eerste opkomst 2013
14 januari . . . . . . . . . . . . . . . . . Groepsraad
19 januari . . . . Nieuwjaarsreceptie Maasdelta
30 januari . . . . . . Scouting Schiedam overleg
23 februari . . . . . . . . BP-dag en overvliegen
9 maart . . . . . . . . . . . Playbackshow
16 maart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL-Doet

VERJAARDAGSKALENDER

De jarige joppen van januari: van harte
gefeliciteerd!

16 Manta (M. Spruit) . . . . Groepsbestuur
13 Selma Lanjri (10) . . . . . . . . . . . Welp
31 Steijn van Leeuwen (8) . . . . . . . Welp


