
TTONO ONO TTAMTAMAMTAM
Jaargang 12 - nr.8 SEPTEMBER 2013, UITGAVE 123

DE GLIMWORMPJESKRING

ZOMERKAMP

Het nieuwe seizoen is weer begonnen,
toch kijken we natuurlijk nog even terug
op het zomerkamp. Met een fantastisch
weertje zijn de Welpen op kamp geweest
in Baarn. Bos, bos en bos om ons heen. Al
snel bleek dat we op een onbewoond
eiland waren, althans, dat dachten we... Er
bleek nog slechts één inboorling te wonen
en er waren verhalen van een grote schat.
Natuurlijk besloten de Welpen te helpen.
Om de schat te kunnen zoeken werden we
eerst lid van de stam, wat zeker niet
makkelijk was. Daarna gingen we op jacht
naar de schat, en dat werd een aardige
verrassing!
Inmiddels teruggekeerd hebben we nog
heel wat gevonden voorwerpen, dus kijkt u
vooral nog even in het Welpenlokaal of er
nog iets van uw kind bij is. We doen ons
best de kampfoto's nog op de website te
krijgen. En natuurlijk starten binnenkort de
voorbereidingen voor het volgende
zomerkamp.
En voor wie dat leuk vindt, hieronder nog
éénmaal de tekst van het lied wat de staf
op de Bonte Avond over de kinderen zong:

Ontdekkingsreizigerslied
Op de melodie van ”The Lion Sleeps Tonight” 

In het oerwoud, het hete oerwoud 
ontdekken wij de schat.
Een groot luchtbed, voor twee personen
maar toch slaapt Bram apart.

Refr: 
Wee-ooh wim-o-weh.
Wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-o-weh
o-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-weh.
Wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-o-weh
o-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-weh.

Waar slaapt Dana? Ze moet nu wakker
we graven haar eerst uit.
Hoor je lachen, daar is Beka
het galmt door het oerwoud. (Refr )

Water dragen, da's Mike z'n taakie
dat vind hij heel erg leuk.
Kijk die Brendan, hij drijft zo lekker
en helpt and'ren heel graag. (Refr)

Onder de mod-der zit een Darko
want wassen vind hij niks.
Alweer op kamp, 't is Marit's vierde
élk jaar gaat ze mee. (Refr)

Heel veel zingen, Leanne moet wel
want zoeken lukte niet.
Heksje Megan, ze is alweer mee
maar voor het eerst als Welp. (Refr)

Navigator die kan goed slopen.
kijk naar het waterpistool.
voor verkoeling zorgt de Verkenner
hij gooide laarzen vol. (Refr)

voor het eerst mee en (duim omhoog) zó
presteren.
dan neem je Spoorzoeker mee.
is er ruzie komt Kaartenmaker.
hij lost het wel op. (Refr)

oh die Uitkijk daar word je blij van
die doet zo heel leuk mee.
in paniek jodelt Landkok
van een wespensteek (Refr)

koffiezetten dat deed de Zeekok.
maar dan wel op de gok. (Refr)

AFSCHEID MYO

Al langere tijd was het de wens van Myo
om stage te gaan lopen in Australië. Na
veel moeite en georganiseer hoopte hij
dat het deze keer ging lukken, maar het
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bedrijf waar hij stage wilde lopen, hield
hem aardig in spanning. Eerst zou hij voor
kamp horen of zijn stage door zou gaan,
toen moest het bericht tijdens het zomer-
kamp komen en tenslotte zou hij pas na
het kamp horen of het doorging. Na het
zomerkamp hebben we voor de zekerheid
dus maar alvast afscheid genomen van
Myo, zonder zeker te weten of zijn stage
nu wel of niet doorging. Maar na het kamp
kwam dan toch het verlossende bericht dat
alles rond was. Eind augustus is Myo dus
voor minstens 8 maanden naar Australië
verhuisd. Vanaf deze plek: Myo, veel
succes met je stage!

DE WELPENOPKOMSTEN

De leiding is alvast druk bezig geweest
voor de Welpen weer leuke en leerzame
opkomsten te organiseren. De eerste
weken zijn al bekend. Voor de periode
daarna wil de leiding graag weer van de
kinderen horen wat ze zelf in het program-
ma willen. Zo denken de Welpen zelf mee
over hun eigen programma. Wat natuurlijk
een leuke dag zal worden, is de Open
Ochtend op 14 september. Alle kinderen
mogen dan vriendinnetjes en vriendjes
mee nemen om te laten zien wat er nu zo
leuk is aan Scouting. De opkomst is
'gewoon'  van 10:00 tot 12:00 uur. Ook
bekenden, nichtjes/neefjes etc. zijn
natuurlijk van harte welkom op onze Open
Ochtend, dus kijk nog even om je heen
voor wie Scouting ook zo leuk zou zijn, en
nodig ze uit! Met de Welpen laten we ze
dan een klein beetje zien wat wij  normaal
gesproken zoal doen, en natuurlijk hoe
ontzettend leuk de Welpen zijn.

VRIJWILLIGERSBBQ

Het is een goede traditie eens per jaar
iedereen die zich heeft ingezet voor de
Scouting Tono-groep een barbecue aan te
bieden. Dit jaar was dit op zaterdag 31
augustus. Onder een heerlijk zomerzon-
netje kwamen zo'n 30 vrijwilligers bijeen
om even bij te praten, wat te drinken, een

hapje te eten en natuurlijk alvast wat
inspiratie op te doen voor het komende
jaar. Vanaf deze plaats nogmaals dank
aan iedereen die zich het afgelopen jaar
heeft ingezet voor de Scouting Tono-
groep! Ook voor diegenen die er op 31
augustus niet bij konden zijn: bedankt!

EVEN VOORSTELLEN ...

Gevraagd is aan mij of ik mijzelf wil voor-
stellen aan u. Dat doe ik bij deze. Mijn
naam is Jan Lemmen en ik ben benoemd
als bestuurder bij de stichting en de groep
als penningmeester. Ik doe dit nu onge-
veer 5 jaar. Vanaf het jaar 2008 help ik
actief mee bij het gebeuren ten aanzien
van Sinterklaas. Gedurende de 1e periode
bleek dat men op zoek was naar vervan-
ging voor de toenmalige penningmeester
en op een gegeven moment vroeg men of
ik in deze functie was geïnteresseerd.
Daar ik met vervroegd pensioen was op
dat moment had ik tijd en mogelijkheid
om, naast andere vrijwilligerswerkzaam-
heden, wat meer voor Scouting te bete-
kenen. Voor diverse zaken kan je namelijk
iets betekenen, daar veel van de vrijwil-
ligers op door-de-weekse dagen nog
arbeid moeten verrichten. Ook bij evene-
menten is een extra handje altijd welkom.

Ik merk wel op dat ik in het verleden van
1953 tot in de 70-er jaren actief bezig
bent geweest binnen Scouting. Als Welp
ben ik begonnen en als Skipper bij de
“toenmalige” binnen Schiedam opererende
luchtverkennersgroep heb ik het spel van
verkennen gespeeld. Ook mijn kinderen
zijn/waren actief binnen Scouting en zo is
het gevoel altijd bij gebleven.
Kortom, ik heb tot op heden geen spijt
van het aanmelden, daar ik het nog steeds
naar mijn zin heb en met veel plezier de
activiteiten uitvoer.

Mocht u ook enthousiast zijn voor het hele
gebeuren en uw expertise en kennis over
wil brengen als vrijwilliger bij de Scouting
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Tono-groep aan de leden van onze groep,
dan kan ik u melden dat er diverse 

VACATURES

zijn voor vrijwilligers. Zo zoeken wij tot op
heden nog een groepsvoorzitter, leiding
voor de Bevers en/of leiding voor de
Explorers, alsmede uitbreiding van diverse
commissies. Al met al functies waarbij je
betrokken wordt bij het coördineren van
ontwikkelingen binnen de groep en/of
overleg over zowel financiële als materiële
zaken.

Mocht je interesse gewekt zijn, neem dan
contact op met Peter Sanstra van het
groepsbestuur of Richard Spruit van het
Stichtingsbestuur. Mailen kan naar
P.Sanstra@scoutingtono.nl  of
R.Spruit@scoutingtono.nl
   

STICHTING SCOUTING TONO

De zomervakantie was voor het bestuur
van de Stichting Scouting Tono helaas
geen periode van rust. In de week na de
zomerkampen werd de rechtzaak gehou-
den tegen een van de vier verdachten van
het ingooien van de ruiten in april 2012.
De jongen erkende aanwezig te zijn ge-
weest, maar beweerde geen actieve rol
gespeeld te hebben. Gelukkig voor ons
ging de jeugdrechter hier niet in mee en
veroordeelde de jongen tot een kleine
schadevergoeding. Helaas constateerde de
rechter ook dat niet geheel duidelijk was
wie van de verdachten nu precies welke
ruit in had gegooid, wie het dak van het
gashok had gesloopt etc., dus werd deze
verdachte nog niet veroordeeld tot het
vergoeden van de kosten van het vervan-
gen van de ruiten. Hiermee moeten nu
drie van de vier verdachten een schade-
vergoeding betalen, zodat we nu €450,=
aan schadevergoedingen ontvangen van
de €2.800,= die we in april aan schade
hadden. De vierde verdachte zal over

enige tijd ook voor de rechter moeten verschijnen.

OPEN OCHTEND

Volgende week, 14 september is het al zo
ver: onze jaarlijkse Open Ochtend. We
hebben al het geluk gehad dat de Stich-
ting “Specsavers Steunt” ons een adver-
tentie in het Nieuwe Stadsblad cadeau
heeft gedaan. Deze kans hebben we direct
aangegrepen om de Open Ochend onder
de aandacht te brengen. Maar ook jij kunt
helpen: kijk nog eens goed rond in je om-
geving voor wie Scouting ook zo ontzet-
tend leuk zou zijn, en nodig haar of hem
uit voor de Open Ochtend. Deze is op 14
september van 10:00 uur tot 12:00 uur,
en iedereen mag gratis en vrijblijvend
deelnemen! Hoe meer vriendinnen of
vrienden jij uitnodigt, hoe gezelliger het
wordt!   

ACTIVITEITENKALENDER

7 september . . . . . . . . . Eerste opkomst
14 september . . . . . . . . . . . . . Open dag
18 september Scouting Schiedam overleg
20 september . . . . . . . . . . . . . Scout-In
26 september . . . . Stichtingsvergadering
28 en 29 september . . . Brandersfeesten

VERJAARDAGSKALENDER

De jarige joppen van september van harte
gefeliciteerd!

9 Darko Donker (8) . . . . . . . . Welp
13 Feike Nijs (24) . . . . . . . . . . Rover
25 Chil (L. Van Mil) . . . . . . . . . . . Staf


