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DE GLIMWORMPJESKRING

De maand april was voor de Welpen een
maand waarin we niet zo veel van het
groepshuis hebben gezien. Onder een
prachtig zonnetje liepen we de Duinen-
mars. Een groot compliment voor alle
Welpen die probleemloos de hele tocht
volbrachten. Daarna gingen we naar de
Schiedamse Scoutingdag. Die werd ge-
opend door de burgemeester, en daarna
leefden alle Welpen zicht uit met een
vossenjacht, popcorn bakken, eendjes
vissen en natuurlijk het spannende krat-
klimmen. Heel wat Welpen wisten bovenin
te komen voor de stapel omviel. Ook buiten
was het bouwen van een eigen hut. En
aangezien het stukje land over het brugge-
tje niet meer wordt gebruikt, mogen ze nog
blijven staan ook. Zo kunnen we nog vaker
spelen met onze hutten.

Van de maand mei gaan we nog niet zo
heel veel verklappen. We beginnen met
installaties, en daar maken we natuurlijk
een feestje van. Tijdens die feestelijke
opkomst zullen Connor en Ian worden
geïnstalleerd, maar ook Hathi zal dan als
staflid worden geïnstalleerd.  
Van de regio hebben we gehoord dat de
plannen om met de Welpen uit de regio te
gaan zeilen ofwel op 17 mei, ofwel op 21
juni plaats zal vinden. Zodra wij hier meer
over weten, laten we het uiteraard weten.

HET OERWOUDVENDEL

De Scouts hebben een korte vakantie ach-
ter de rug; 2 weken geen scouting; dus
iedereen moet er zeker wel weer zin in
hebben! Toch hebben we in de vakantie
niet stil gezeten, wel gestaan, want wij
waren met een aantal Scouts aanwezig bij
de Dodenherdenking in Schiedam. Dit is

een gebeurtenis waar alle 4 de
Schiedamse Scoutinggroepen aanwezig
zijn en de Scouts in worden gezet in de
erehaag en als vlaggenwacht. Ook onze
Scouts waren hier aanwezig en we zijn
weer heel trots op iedereen; want zo lang
stil staan is niet gemakkelijk!
Voor de vakantie hadden wij bij de Scouts
een paasbrunch. Iedereen had wat lekkers
meegenomen en dit hebben we gezellig
met alle Scouts en ouders opgegeten
Het buitenseizoen is bij ons echt begon-
nen, want de eerste opkomsten in mei
staan in het teken van kampvuur. Dit is
niet alleen een marshmallow roosteren
boven een vuurtje, maar alles rondom het
kampvuur natuurlijk ook. Dus omgaan met
het zakmes om tondel te maken, omgaan
met de handbijl voor andere houtjes en
voor de ervaren Scouts onder ons, het
omgaan met de driekwart bijl om grotere
planken door te hakken. Uiteindelijk moet
er dan natuurlijk een kampvuur van ge-
maakt worden; dit alles is iets wat onze
Scouts heel leuk vinden en we laten het
dan ook regelmatig terugkomen in ons
programma. Voor de laatste twee opkom-
sten in mei hoeven wij als leiding helemaal
niets voor te bereiden; dit zijn namelijk
opkomsten die de Scouts zelf gaan verzin-
nen, voorbereiden en uitvoeren. De ene
week de ene ronde en de andere week de
andere ronde. Wij als leiding zijn altijd
heel erg benieuwd wat voor leuke en,
hopelijk, originele ideeën hieruit komen!
En zo werken wij langzaam toe naar ons
kampeerweekend in juni, dit is altijd ons
voorbereidingsweekend op het zomer-
kamp: slapen in tenten, veel buiten bezig
zijn, in de natuur, met kampvuur en gezel-
lig met z’n allen! De aanmeldingsbrief
volgt binnenkort!
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MEDEDELING

Tijdens de paasbrunch van de Scouts
hebben wij (Roelof en Marjolein), tussen
alle gezelligheid door, helaas een niet zo
leuke mededeling gedaan. Na het zomer-
kampweekend van de Scouts stoppen wij
namelijk met Scouting. Alle leiding en be-
stuur was al op de hoogte van onze beslis-
sing, maar het mededelen aan de Scouts
viel voor ons zwaar. Een traantje hier en
daar en een hoop sippe gezichten waren
dan ook aanwezig. De reden voor ons ver-
trek is dat wij merken dat we aan een an-
dere uitdaging toe zijn.  Wij zijn ruim 5 jaar
geleden vol enthousiasme begonnen met
de her-opstart van het Oerwoudvendel en
hebben deze (met samenwerking van de
andere leiding) gebracht waar hij nu is. Wij
zijn hier heel trots op, maar wij merken aan
onszelf dat het tijd is voor een andere uit-
daging buiten Scouting. Wij willen natuur-
lijk op een leuke manier afscheid nemen,
dus ons zomerkamp staat volledig in het
teken van feest! Ons vertrek betekent na-
tuurlijk niet het einde van het Oerwoud-
vendel, want wij hebben het volste ver-
trouwen in onze medeleiding die de Scouts
verder gaan begeleiden na de zomervakan-
tie. Maar tot die tijd zijn wij er gewoon nog
en met vragen kunt u altijd bij ons terecht!

STICHTING SCOUTING TONO

PAASEIERENACTIE

De paaseierenactie heeft heel wat positieve
reacties opgeleverd. Leuk om te merken
dat iedereen zo enthousiast hiermee bezig
is. Er is voor een bedrag van rond de € 300
geprikt, en de kosten zijn zo’n € 120 ge-
weest, dus de groep houdt hier nog een
leuk bedragje aan over.

EEN LINTJE

Op 22 april was er een bijzondere vergade-
ring op het groepshuis. Vrijwel alle vrijwil-
ligers waren bij elkaar gekomen om de
plannen voor de verbouwing van de keuken
en de natte groep door te nemen. Al na
enkele minuten stapte burgemeester

Lamers binnen. Iedereen wist dat hij zou
komen, behalve Jan Lemmen, de penning-
meester van de groep. De burgemeester
vertelde dat Jan die vrijdag een
Koninklijke Onderscheiding zou krijgen
voor, onder andere, zijn inzet voor
scouting en de Scouting Tono-groep in het
bijzonder. Die vrijdagavond hebben we dit
natuurlijk nog even gevierd met een grote
receptie.

VERBOUWING KEUKEN

Na bijna 4 jaar uitstel vanwege onzeker-
heid bij de gemeente hebben we nu toch
besloten de keuken en de natte groep te
gaan verbouwen. Dit is mogelijk dankzij
een bijdrage van het Fonds Schiedam
Vlaardingen. De keuken wordt hiermee
beter geschikt voor het koken voor groe-
pen en met een iets andere indeling ma-
ken we beter gebruik van de beperkte
ruimte. In de natte groep komen twee
toiletten terug, maar ook een urinoir, ter-
wijl we de douche behouden.
Geïnteresseerd om een handje mee te hel-
pen? Laat het even weten aan de leiding,
want extra klushanden kunnen we zeker
gebruiken.

ACTIVITEITENKALENDER

4 mei . . . . . . . . . . . . . Dodenherdenking
7 mei . . . . . . . . . . . . . . . . . RPO Scouts
13 mei . . . . . . . . . Stichtingsvergadering
15 mei . . . . . . . . . . . . . . . . Groepsraad
20 mei . . . . . . . . . . . . . . . . . Regioraad
23 t/m 25 mei . . . . . . Scouting Fun Days
14 en 15 juni . Boerderijweekend Welpen
19 t/m 24 juli . . . . . Zomerkamp Welpen


