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DE GLIMWORMPJESKRING

De beste wensen voor jou en je ouders
voor 2014! Iedereen weer genoten van de
kerstvakantie? De leiding wel, en we heb-
ben er weer veel zin in! Het programma
voor de komende maanden is gemaakt. In
het gidsenoverleg hebben we veel leuke
ideeën gehoord, en die ook zo veel moge-
lijk meegenomen. Binnenkort krijg je er
meer over te horen. Een bijzondere op-
komst willen we wel vast verklappen, en
dat is de Playback show. Natuurlijk doe jij
ook mee, en je hebt nog even om te
verzinnen welk liedje jij wilt playbacken!

WINTERSPELENWEEKEND

Alle welpen hebben, per e-mail, de brief
ontvangen voor het winsterspelenweekend
op 18 en 19 januari. Nu zijn brieven die je
rond kerst krijgt altijd een beetje lastig, dus
misschien zijn je ouders nog niet toegeko-
men aan de inschrijving. Vraag ze maar
even of ze hier niet langer mee willen
wachten, dan kan de leiding tenminste
verder met de voorbereidingen.

ZOMERKAMP WELPEN

Vlak na kerst is de leiding een hele dag op
stap geweest om drie verschillende groeps-
huizen te bekijken voor het zomerkamp.
Uiteindelijk hebben we een mooi gebouw
gekozen in Alblasserdam. Van 19 tot en
met 24 juli zullen we het zomerkamp hou-
den in en rond dit gebouw in Alblasserdam.

HET OERWOUDVENDEL

Allereerst willen wij iedereen een heel fijn
2014 wensen! Dat het maar weer een mooi
jaar mag worden thuis en op scouting, met
genoeg leuke en leerzame dingen! Wij
hopen dat iedereen zijn/haar vingers nog
heeft (en de 1e opkomst gaan we dat zeker

controleren), want we gaan ze allemaal
weer nodig hebben in het nieuwe jaar!
De leiding heeft weer hard hun hersens
gekraakt om een leuk en uitdagend pro-
gramma te verzinnen. En zoals altijd is het
weer: teveel ideeën en te weinig zaterdag-
ochtenden om al die ideeën te bewerk-
stelligen. Maar goed, dat is positief toch?!
Wij hebben in ieder geval weer veel zin in
dit nieuwe scoutingjaar, waarin er weer
mooie dingen staan te gebeuren; op BP-
dag bijvoorbeeld op 22 februari wordt ons
Vendel weer uitgebreid met een aantal
overvliegers vanaf de welpen. Wij verwel-
komen ze alvast met open armen!
Het programma heeft iedereen ondertus-
sen ontvangen; bij vragen, opmerkingen
en/of eigen ideeën (graag!), jullie weten
ons te vinden via de bekende telefoon-
nummers of
oerwoudvendel@scoutingtono.nl

HIT

Scouting Nederland organiseert van 18 tot
en met 21 april de Hikes, Ineressekampen
& Trappersexpedities, kortweg de HIT’s.
Dat zijn weekenden voor iedereen tussen
de 7 en 88 die lid is van Scouting Neder-
land met met pasen een echt scouting-
avontuur wil beleven. Er zijn 60 verschil-
lende HIT’s, verdeeld over 6 plaatsen in
Nederland. Elke hit heeft een thema,
variërend van “Back to Basics” tot het
“Kokkamp”. Of neem de “Ouder-kind
Avonturenkamp”, het “Ruiterkamp”, de
“TecHIT” of bijvoorbeeld de “Powerkids
HIT”. Je mag zelf kiezen, zelf deelnemen
en zelf inschrijven. Er zijn 8 HIT’s voor
welpen, soms samen met een ouder. De
rest van de HIT’s zijn bedoeld voor Scouts,
of de oudere leeftijdsgroepen. Je kunt een
overzicht van alle HIT’s bekijken op
http://hit.scouting.nl. Enne, je laat het
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natuurlijk wel even weten als jij gaat, he?
Oh ja, inschrijven kan nog maar tot 23
maart en er zijn al 5 HIT’s volgeboekt, dus
wees er snel bij.

STICHTING SCOUTING TONO

SEPA INNING

In de maand december zijn de ouders van
de leden, die aangegeven hebben hun
contributie via incasso te willen betalen,
voor het eerst geconfronteerd met de
inning via de Europese manier. Zoals u
waarschijnlijk wel bekend zal zijn, is deze
wijze vanaf 1 februari 2014 de enige
manier om via incasso de contributies te
innen. De penningmeester zal proberen
elke maand rond de 27e de contributie over
die maand te innen. 
De oude Nederlandse inningswijze kan
vanaf februari 2014 niet meer worden
toegepast. Vandaar dat in december, bij
wijze van proef, de eerste inning via de
Europese wijze is uitgevoerd. Ik moet
erkennen dat het geheel, zoals het er na de
eerste inning uitziet, zeer goed is verlopen.
We hopen dan ook in de toekomst weinig
incassoproblemen te ondervinden. Alle
volgende incasso’s zullen ook via de
Europese Sepa-methode verlopen. Heeft u
hier toch nog vragen over, neem dan
gerust even contact op met de penning-
meester.

LOTERIJEN.

In de afgelopen jaren heeft de Stichting
Scouting Tono getracht om via deelname
aan de Nationale Scoutingloterij inkomsten
te verwerven om de activiteiten van de
onderdelen te kunnen ondersteunen. Van
elk verkocht lot van €2,50 was een bedrag
van €1,50 direct voor de verenigingskas. In
2012 was de animo minder groot, derhalve
is in 2013 besloten om niet meer deel te
nemen. Het gevolg is echter dat een
andere wijze gevonden moest (gaan) wor-
den om de inkomsten toch op het gewen-
ste peil te behouden. Het bestuur van de
stichting meent hierin geslaagd te zijn. Dit

jaar willen we met Pasen eieren aan u
slijten. De jeugdleden krijgen begin maart
een blok mee met daarin gaatjes. . In elk
gaatje zit een lootje met daarop een be-
drag of een prijs. Prikt u een bedrag, dan
zult u dat moeten betalen. Echter, prikt u
een doos eieren, dan wint u die en krijgt u
die nog voor pasen door ons geleverd. De
bedragen zijn heel bescheiden, tussen de
€0,10 en €1,50. Nadere informatie komt in
de volgende Tono Tamtam. Natuurlijk zou
het leuk zijn als u uw kind zou stimuleren
het blokje geheel leeg te laten prikken.
Een hele leuke actie, vol verrassingen, die
ook nog bijdraagt om de contributie zo
laag mogelijk te houden.

ACTIVITEITENKALENDER

11 jan . . . . . . . . . Eerste opkomst 2014
18 jan Nieuwjaarsreceptie regio Maasdelta
18 & 19 jan Winterspelenweekend Welpen

23 jan . . . . . . . . . . . . . . . . Groepsraad
22 feb . . . . . . . . BP-dag en overvliegen
18 t/m24 april . . . . . . . . . . . . . . . . . HIT
19 t/m 24 juli . . . . . Zomerkamp Welpen

VERJAARDAGSKALENDER

De jarige joppen van januari van harte
gefeliciteerd!

7 Manta (M.Spruit) . . . . . . . Bestuur
13 Selma Lanjri (11) . . . . . . . . . Welp
31 Steijn van Leeuwen (9) . . . . Welp


