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DE GLIMWORMPJESKRING

Sinds de vorige Tono Tamtam hebben de
Welpen van de Glimwormpjeskring weer
veel plezier beleefd. De eerste opkomst na
de zomervakantie was het heerlijk weer en
konden we lekker buiten bezig zijn. Een
week later, tijdens de Open Ochtend,
speelden we een groot ganzenbordspel in
kleine groepjes. Best even hectisch, maar
ook spannend en met veel leuke opdrach-
ten. Heel apart waren natuurlijk de Bran-
dersfeesten, waarbij je kon kanovaren,
krat(stapel)klimmen, popcorn bakken en
nog veel meer. Hier hebben we ons goed
laten zien, en dat was ook te merken aan
de vele positieve reacties van belangstel-
lende kinderen.

WAT GAAN DE WELPEN DOEN?

De komende weken gaan we natuurlijk net
zo leuk door. Op 5 oktober wordt Beka dan
eindelijk geïnstalleerd. Zaterdag 26 okto-
ber moet je ook even in de gaten houden;
dan doen we mee met het zwemspetter-
festijn van de Scouting Regio Maasdelta.
Samen met de welpen van nog 10 scou-
tinggroepen zwemmen we in zwembad de
Kulk, in Vlaardingen, waar we waterspelle-
tjes, kleine wedstrijdjes en spetterspelen
doen. Er komt nog een brief, maar hou
vast in de gaten dat we om 14:30 uur
verzamelen bij de Kulk, en rond 18:00 uur
weer buiten staan. Zet hem vast in de je
agenda!
De Welpen hebben afscheid genomen van
Délara en Dave, en mogen nu Iman wel-
kom heten die zich heeft ingeschreven.
Natuurlijk mag je nog steeds vriendinnen
of vriendjes meenemen.

HET OERWOUDVENDEL

U heeft ons wellicht gemist in de vorige
Tamtam, maar de Scouts van het Oer-
woudvendel zijn ook weer begonnen aan
hun seizoen. We gaan richting de koude
dagen, dus vanaf half oktober gaan we de
opkomsten weer naar binnen verplaatsen.
Niet dat wij smelten van een beetje regen
of bevriezen door de kou, maar ook voor
onze eigen weldaad gaan we lekker naar
binnen. We mogen terugkijken op een
mooi buitenseizoen, met veel vuurtjes in
onze eigen kampvuurkuil. 
Sinds het begin van dit seizoen hebben we
al 2 promotie-activiteiten gehad, namelijk
de Open Ochtend en de Brandersfeesten.
Bij beide activiteiten waren onze Scouts
ook aanwezig en we hopen dat ze hebben
laten zien hoe leuk het bij ons is!
De komende opkomsten wordt de creativi-
teit van onze Scouts getest, zo staat er
eind oktober een bakken/koken-opkomst
op het programma, waarbij ze geen oven
mogen gebruiken. Aan het einde van de
opkomst gaan we alle lekkernijen gezellig
samen opeten tijdens de lunch! Begin no-
vember hebben de Scouts een eigen
opkomst, waarbij ze zelf  moeten verzin-
nen wat we gaan doen; ook moeten zij dit
allemaal zelf voorbereiden en uitvoeren.
Het is dan altijd leuk om te zien wat ze
allemaal bedenken
Het programma tot aan de kerst staat
ondertussen weer online of in de mailbox
van de Scouts, dus kijk zelf welke leuke
dingen we de komende periode gaan
doen! 

EVEN VOORSTELLEN

Nu we zo ver zijn mag ik ook een stukje
schrijven voor in de TamTam. Ik ben
Sebastiaan Polderman en zit al vanaf 1997
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bij de Scouting Tono-groep. In die tijd heb
ik daar veel meegemaakt als Welp, Ver-
kenner, Explorer en nu als Stamlid en
Leiding van de Scouts. Hier ga ik nu met
veel plezier weer naartoe, nu ik afgestu-
deerd ben in de ICT. Verder ben ik ook de
netwerk-beheerder van de groep en kan
daar een andere hobby van mij in kwijt.
Maar het belangrijkste aan de Tono-groep
vind ik dat we met z'n allen werken om de
leden en mede-stafleden plezier en kennis
bij te brengen.

VACATURE

De Stichting Scouting Tono draagt zorg
voor de financiën, materialen en het ge-
bouw van de Scouting Tono-groep.
Daarmee zorgen de bestuursleden van de
stichting dat de kinderen en jongeren elke
week het spel van Scouting kunnen spelen.
Om dit nog beter te doen zoekt de stich-
ting een secretaris. Taken van de stich-
tingssecretaris zijn het notuleren van de
(ongeveer 4) vergaderingen per jaar, het
verzorgen van de uitnodiging en natuurlijk
het meedenken over de uitvoering van de
stichtingstaken. De stichting biedt een
informele organisatie, waar we open staan
voor ideeën, flexibel zijn in omgang en het
ook gewoon leuk vinden om samen te wer-
ken. Interesse om eens verder te praten?
Stuur even een email naar
stiching@scoutingtono.nl

BRANDERSFEESTEN

In het weekend van 28 en 29 september
vonden in het centrum van Schiedam de
jaarlijkse Branderfeesten plaats.
Dit jaar hadden we als Scouting een mooie
plek op het Doelenplein bij de molen “De
Kameel”. Op het plein was van alles te
doen, popcorn bakken, kanoën, abseilen
en tokkelen vanaf de molen en nog veel
meer.
Aangezien door het afsluiten van de Pro-
veniersbrug het Doelenplein erg lastig te
bereiken was, hadden we besloten om als

de twee deelnemende scouting groepen
zelf maar een extra oversteek te realise-
ren. Dit werd een gepionierde brug. 
De eis was wel dat de brug voor iedereen
begaanbaar moest zijn, een mooie uitda-
ging dus. 
Drie lange avonden en een dag is er door
een kleine groep mensen aan de brug
gebouwd. Maar hij was zeker de grootste
aandachtstrekker van de Brandersfeesten.
Over de hele dag hebben ruim 500 !!!
mensen van de brug gebruikt gemaakt.
Hierdoor werd het uiteraard een stuk
drukker op het plein wat voor een gezelli-
ge boel zorgde en waardoor nog meer
mensen konden zien wat Scouting nou
eigenlijk is; en ook vooral wat de Zeeka-
detten nou eigenlijk doen, want die ston-
den dit jaar voor het eerst bij ons op het
plein. Het mooie weer leverde nog een
extra bijdrage aan de mooie brandersfeest
zaterdag. 

STICHTING SCOUTING TONO

Is het je ook opgevallen dat er bij het hek
een nieuw bord hangt? Een groot bord
met “Scouting Tono-groep”, zodat
iedereen ons weet te vinden? Dit is een
klusje van het onderhoudsteam. Op een,
helaas zeer regenachtige, avond hebben
Peter Zuurmond en Arjan Pool het nieuwe
bord opgehangen. Op dezelfde manier
komt het klusteam met enige regelmaat
naar ons groepshuis om kleine klusjes uit
te voeren: een toiletbril vervangen, losse
tegels vastzetten, een kraanleertje vervan-
gen etc. Dit doen ze in onderlinge af-
spraak op momenten dat het hen uitkomt.
Lijkt het een van je ouders ook leuk om zo
af en toe hiermee te helpen? De Scouting
Tono-groep zou hier enorm mee geholpen
zijn. Vraag het eens aan je ouders en geef
het door aan de leiding.

HEIPALEN

De vrijwilligers van de Scouting Tono-
groep, en dus ook het bestuur van de
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Stichting Scouting Tono, hielden hun hart
vast toen bekend werd dat er vlak achter
ons gebouw geheid moest gaan worden.
En met “vlak achter” bedoelen we op min-
der dan 6 meter vanaf de achterzijde, ter-
wijl ons gebouw niet onderheid is. De aan-
nemer van A4All, die alle bouwwerkzaam-
heden rond de bouw van de A4 uitvoert, is
meerdere keren op overleg geweest bij
ons, en heeft uiteindelijk verschillende
meetapparatuur aan ons gebouw gehan-
gen. De belofte was dat, zodra de trillingen
te veel zouden worden, er niet langer ge-
heid, maar geboord, zou gaan worden.
Uiteindelijk is dat ook gedeeltelijk gebeurd,
en heeft ons gebouw de werkzaamheden
prima doorstaan. Dat betekent dat de
aannemer in de komende maanden het
geluidsscherm langs de A20 af zal maken,
en wij heel wat minder last van het geluid
van de rijksweg zullen ervaren. Ook die
werkzaamheden zullen we nauwlettend in
de gaten houden.

ACTIVITEITENKALENDER

26 okt . . . . . . . . . Spetterfestijn Welpen
1 nov . . . . . . . . . . . . Filmmarathon Stam
6 nov . . . . . . Scouting Schiedam overleg
8 nov . . . . . . . . . . . . . . Weekend Scouts
14 nov . . . . . . . . . . . . . . . . . Groepsraad

VERJAARDAGSKALENDER

De jarige joppen van oktober van harte
gefeliciteerd!

8 Schorre (P.Sanstra) . . . . . Bestuur
13 J. Lemmen . . . . . . . . . . . Stichting


