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VAN HET GROEPSBESTUUR

Sinds kort zijn er twee nieuwe gezichten bijge-
komen in het groepsbestuur. Addy Pool en
Zeynep Kormaz hebben gezamenlijk de functie
van praktijkbegeleider op zich genomen. Wat
een praktijkbegeleider precies allemaal doet is
een ingewikkeld verhaal, maar het komt er in
het kort op neer dat zij de stafleden onder-
steunen bij het behalen van hun kwalificatie en
daarnaast bekijken of, en zo ja welke, er ande-
re cursussen zijn waaraan binnen de stafteams
behoefte is.
Binnenkort zullen we hen vragen zich hier
even kort voor te stellen.
Addy en Zeynep, van harte welkom bij de
groep, en veel plezier met jullie nieuwe
functie!
 

DE GLIMWORMPJESKRING
Bij de Welpen is het weer een enerverende
maand geweest. Eerst natuurlijk de playback
show, die na een spannende strijd is gewon-
nen door Bram Lansbergen. Het was goed te
merken dat zowel de Welpen als de ouders erg
hebben genoten! Een week later werden tij-
dens de NLDoet dag de nesthoeken opgeknapt
door de Welpen. Elk nesthoek ziet er nu weer
spik en span uit, en alle nestspullen zijn weer
aangevuld en gemerkt. Een week later het
bowlen. Ook heel spannend, vooral omdat we
geen hekjes voor de goten hadden. Maar
eigenlijk was dat ook helemaal niet nodig, zo
goed als de Welpen gooiden.  En het was
zeker gezellig! De maand werd afgesloten met
een paasopkomst die, zeker in het begin, wat
rommelig verliep. En dat is wel wat jammer
nadat de vorige opkomsten iedereen juist zo
enthousiast bezig was.

De komende maand zullen de Welpen ons
eigen groepshuis weinig zien. Op 6 april is het
regiospel, een week later de Duinenmars en
op 20 april is de Scouting Schiedamdag in het
centrum van Schiedam met alle Schiedamse
Scoutinggroepen. Helaas is er van de Scouting
Schiedamdag nog geen informatie bekend,

maar zodra we tijden etc. weten geven we het
aan de ouders door. Wel is het erg belangrijk
dat wij uiterlijk 6 april de strookjes van de
Duinenmars hebben, anders kunnen we niet
inschrijven. Is het nog niet doorgeven, doe dit
dan svp nu direct nog even! Er staat dus weer
veel leuks voor de deur in april. En kijken we
vast iets vooruit naar mei dan kunnen we vast
even melden dat de welpen op 4 mei een op-
komst hebben in het thema van de Jungle.

Van januari tot en met maart wilden we bij de
Welpen graag het insignewerk na de opkomst
uitproberen. Tot nu toe is het elke week
behoorlijk druk, en wordt er serieus aan de
insignes gewerkt. Ook hebben we zaterdag
aan de Welpen gevraagd wat hun wensen
zijn, en zij willen er graag mee verder gaan.
Nadelen die we tot nu toe gemerkt hebben is
het wel veel tijd kost van de vrijwilligers en
het niet altijd duidelijk is op welke zaterdagen
er niet aan de insignes gewerkt kan worden.
Als leiding nemen we dit allemaal mee in de
evaluatie om te bepalen of we verder gaan
met deze vorm van insignewerk. Op zich zijn
we als leiding ook enthousiast over de resul-
taten tot nu toe. Aangezien we in april nauwe-
lijks opkomsten in ons eigen gebouw hebben,
kunnen we er nog even rustig over nadenken.
In de volgende Tono Tamtam vertellen we
hoe we verder willen met het insignewerk van
de Welpen.

De afgelopen maand is er bij de Welpen heel
hard gewerkt aan de insignes. Dit heeft tot
heel wat insignes geleid. Zo hebben Dave,
Manu, Mike en Dana het insigne spoorzoeken
gehaald. Het zakmesinsigne is gehaald door
Brendan, Megan, Manu en Dana. Nu wordt
druk gewerkt aan de insignes koken, spoor-
zoeker en knopen. Iedereen die een insigne
heeft gehaald:  van harte gefeliciteerd!

VAN HET OERWOUDVENDEL

En dan is het opeens alweer April. En zoals
gewoonlijk gaan we vanaf April weer naar
buiten.



2 Jaargang 12 - nr.4                   April 2013, uitgave 119

De maand begon dan wel wat koud maar dat
zal zeker niet lang duren! Wat staat er dan
zoal op het programma? Natuurlijk het felbe-
geerde houtvesten, kampvuur maken, en nog
veel meer dingen die we kunnen gaan doen in
de natuur. Natuurlijk staat zoals jullie al weten
ook deze maand het Scouts weekend op het
programma. Dit jaar gecombineerd met de
Duinenmars in Kijkduin waar we zoals ieder
jaar weer de 10 kilometer gaan lopen en gaan
genieten van de prachtige natuur en lol heb-
ben met elkaar.
Uiteraard gaan we dit weekend ook gebruiken
om ons goed voor te bereiden op het komende
zomerkamp, waarvoor jullie snel een informa-
tie brief zullen ontvangen. We gaan namelijk
kamperen in de boomgaard. Eens kijk of de
Scouts de tenten nog kunnen opzetten. En als
het nog een beetje koud is zetten we gewoon
de buitenkachel wat hoger (Of heet dat nou
een kampvuur?)
Wij eindigen april al op 20 april met de Schie-
damse Scoutingdag…hè, ja echt waar; de
week erna (27 april) hebben we namelijk geen
opkomst i.v.m. de meivakantie. Wel verwach-
ten we iedereen 4 mei bij de Dodenherden-
king, wij zien dit ook als een verplichte bijeen-
komst.
Zowel voor de Schiedamse Scoutingdag als
voor de Dodenherdenking ontvangen jullie
z.s.m. een brief. Houd dus je mailbox goed in
de gaten!

ZOMERKAMP SCOUTS

De voorbereidingen voor het zomerkamp van
het Oerwoudvendel zijn al in volle gang, maar
voordat we hier definitief mee verder kunnen
willen we graag weten wie er allemaal mee
gaan. Dit hoeft natuurlijk eigenlijk geen vraag
te zijn, want ons zomerkamp is altijd zo leuk,
dat je dit absoluut niet wilt missen. Bij het
lezen van deze Tamtam hebben jullie de aan-
meldingsbrief al gekregen; graag zien wij deze
z.s.m. weer terug; zodat wij weer verder kun-
nen met voorbereiden!

VAN DE STICHTING 

’s Ochtends was het voor het stichtingsbestuur
nog even afwachten hoeveel ouders er nu
precies kwamen helpen voor de NLDoet-klus-
sendag. Maar wat een opkomst, en wat een

enthousiasme. Met twee moeders en een fors
aantal vaders is er aan de slag gegaan. Er
werd zelf zoveel werk verzet dat de coordina-
tor van de klussendag even heeft geklaagd
dat hij het allemaal niet meer bij kon houden!
Het plafond in het beverlokaal is er uitgehaald
en het frame geverfd. Het bord bij de ingang
is geverfd en er is een begin gemaakt het met
nieuwe bord, het gashok is gerepareerd, in
het pionierpalenhok zijn de houten platen ver-
vangen, de wastrog in de natte groep is
enorm opgeknapt, de raamtekening bij de
welpen is opnieuw opgezet en er is veel, heel
veel meer werk verzet. Op maandag is de
electra nog afgemaakt en op woensdagavond
zijn de nieuwe platen in het verlaagde plafond
van het beverlokaal gelegd. Al met al een van
de meest geslaagde klussendagen van de
afgelopen jaren. Meerdere ouders hebben
laten weten ook best tussendoor nog eens te
willen helpen. Peter Zuurmond, de gebouw-
coordinator, is nu bezig de vervolgklussen op
een rij te krijgen en indien nodig zal hij enkele
van deze ouders benaderen voor deze klus-
sen. We hebben alle ouders al eens bedankt,
maar doen dat graag nog een keer: bedankt!

Het bestuur van de Stichting Scouting Tono
houdt zich ook al een tijd bezig met de afhan-
deling van de ruiten die in april 2012 zijn
ingegooid. Bij de vier verdachten hebben we
de schadeclaim van ruim € 2.800,= neerge-
legd. Een van de verdachten blijkt nu niet
bekend te hebben, wat inhoudt dat wij door
de Officier van Justitie foutief zijn ingelicht.
Hiermee neemt de afhandeling wel enigszins
soapachtige vormen aan en zullen we –blijk-
baar-  de informatie die Jusitie ons verstrekt
ook moeten controleren. De overige drie blij-
ken overigens wel degelijk bekend te hebben.
Twee van de ruitengooiers hebben inmiddels
een advocaat in de arm genomen om onze
claim te bestrijden. Onze hoop om de schade
“in der minne” te kunnen schikken is hiermee
vrijwel verdwenen. De kans is groot dat we
uiteindelijk voor een rechtbank uitkomen.

Ook de verkoop van ons gebouw door de
gemeente lijkt een andere wending te krijgen.
Nadat we in januari via onze contacten al had-
den vernomen dat de gemeente ons gebouw
in ieder geval niet in 2013 gaat verkopen, krij-
gen we steeds meer signalen dat het afstoten
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van het gehele complex Landvreugd op de
middellange baan wordt geschoven. De Riet-
zeilers, onze buren, die per 1 januari 2013 uit
het gebouw hadden moeten zijn, blijken op
het laatste moment nog gehoord te hebben
dat ze toch nog langer mogen blijven. Het
bestuur van de Stichting Scouting Tono zal
zich nu moeten gaan beraden over de ontsta-
ne situatie rond de huisvesting van de
Scouting Tono-groep.

EVEN VOORSTELLEN

Ook aan mij is gevraagd of ik mezelf even wil
voorstellen en eens wat meer wil vertellen
over mezelf en de reden waarom ik bij de
Scouting Tono-groep ben. Nu, bij dezen!  Ik
ben Marjolein van Heest, fysiotherapeut van
beroep en al een paar jaar scoutsleidster. Maar
daar is mijn scoutinggeschiedenis niet mee
begonnen; ik ben namelijk in 1991 als bevertje
begonnen bij de Scouting Tono-groep.
Daarvoor was ik er waarschijnlijk ook al wel af
en toe, aangezien bijna mijn hele familie
betrokken is geweest bij de Scouting Tono-
groep. In de jaren daarop volgend heb ik alle
speltakken met veel plezier doorlopen. Tot ik
op een gegeven moment op het punt kwam
dat ik eventueel leiding kon gaan worden,
maar ja, toen had ik een zaterdagbaan en ging
het dus even niet. Ik ben toen een paar jaar
niet actief bezig geweest op de groep. Toen ik
klaar was met mijn opleiding e.d., begon het
toch te kriebelen en heb ik, samen met Roelof
Schaap, de scoutsspeltak een nieuw leven
ingeblazen. Tot op de dag van vandaag doe ik
dat met veel plezier! De Scouting Tono-groep
is een kleine, maar sfeervolle groep, die door
al ons harde werken weer langzaam aan het
groeien is. Ik beleef er veel plezier aan, om
mijn kennis en expertise over te brengen aan
de scouts en andere leden en hen zo te zien
ontwikkelen in hun eigen persoonlijkheid en
kunnen.

VACATURE

Zoals bij iedere vrijwilligersclub heeft de Scou-
ting Tono-groep ook regelmatig vacatures. Op
dit moment kijken we vooral naar de speltak
voor 5- tot 7-jarigen, de Bevers. We merken
dat er veel belangstelling is voor deze speltak,
maar op dit moment kent de Scouting Tono-

groep helaas geen groep voor de Bevers. Lijkt
het je leuk om elke zaterdag met kinderen te
spelen, leren en hen te laten groeien, dan is
een rol als beverleid(st)er misschien wat voor
je. Je werkt dan mee aan het heroprichten
van de beverspeltak. De Scouting Tono-groep
zorgt uiteraard voor begeleiding, ondersteu-
ning en een hele leuke groep vrijwilligers om
elke week veel plezier mee te beleven.
Scouting Nederland zorgt waar nodig voor
training op maat en uitwisseling van ideeën
voor de beverspeltak. Interesse? Laat het
even weten aan de leiding van een van de
speltakken of mail naar info@scoutingtono.nl
en beleef binnenkort net zo veel plezier aan
Scouting al al die andere vrijwilligers!

SCOUTSHOP

Heeft u nog iets nodig uit de Scout Shop? Tot
aan de zomer is de Scout Shop in Rotterdam,
naast de gewone openingstijden, ook elke
eerste zondag van de maand open van 13:00
tot 16:00 uur. Deze shop, die geheel door
vrijwilligers wordt gerund, verkoopt alle
spullen die een scout zich kan wensen, van
scoutfits tot slaapzakken en van insignes tot
aan tenten.

ACTIVITEITENKALENDER

6 april . . . . . . . . . . . . . . . Regiospel Welpen
8 april . . Overleg PR-team groepsontwikkeling
13 april . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duinenmars
20 april . . . . . . . . . Schiedamse Scoutingdag
22 april . . . . . . . . . . . . . . . . . . RPO Welpen
24 april . . . . . . Overleg Brandersfeesten cie.
30 april . . . . . . . . . . . . . . . . Koninginnedag
4 mei . . . . . . . . . . . . . . . Dodenherdenking

VERJAARDAGSKALENDER

De jarige joppen van april: van harte
gefeliciteerd!

6 Phao (A. Kroezen) . . . . . . . . . . Staf
7 Melike Kuzu (13) . . . . . . . . . . . Scout
8 Ilja van Ipenburg (13) . . . . . . . Scout
9 Marja Overheul . . . . . . . . . Plusscout
21 Sander van Heest . . . . . . . Plusscout
22 Kamilah Fahrudin(9) . . . . . . . . Welp


