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BEVERNIEUWS

Inmiddels zijn de eerste Bever-opkomsten achter
de rug en is er al een aantal aspirant-Bevers
komen kijken. Dus misschien kunnen we
binnenkort melden dat de eerste Bevers
geïnstalleerd worden. 

De Bevers komen om de week samen in
Hotsjietonia, op zatermiddag tussen 14.00 en
16.00 uur.

In december zullen de opkomsten gehouden
worden op 3 en 17 december. Voor de opkomst
van 17 december gelden iets andere opkomst-
tijden. Zie hiervoor het stukje over de
jaarafsluiting elders in deze Tamtam.

De eerste Bever-opkomst in januari is op 14
januari.

Voor meer informatie kun je mailen naar
Bevers@scoutingtono.nl. Of je kunt
Hathi/Stanley even aanspreken.

DE GLIMWORMPJESKRING

De vossenjacht van Scouting Regio Maasdelta
was donker, een beetje eng, en… best
regenachtig. Vanwege de slechte
weersvoorspellingen werd de vossenjacht niet in
het Beatrixpark gehouden, maar rond het
gebouw van een van de scoutinggroepen. Het
was er niet minder leuk om. Enge heksen,
mystieke magiers en wijze waarzegsters werden
gevonden. Wel vond Naomi het beetje regen niet
nat genoeg en besloot ze de sloot in te
wandelen. Tsja, kroos lijkt ook zo op gras! Met
geleende, droge kleding aan maakte ze blij de
vossenjacht af.
Een deel van de overige opkomsten in november
stonden in het teken van de filmpjes die de
welpen maakten. Eerder hadden ze al een hele
stad gebouwd, nu gebruikten ze die stad als
decor voor hun filmpjes. Binnenkort zijn ze te
zien op onze facebookpagina. Verder hebben we
bijna alle onderdelen van het insigne Sport
gedaan. Natuurlijk mogen de welpen de laatste

opdracht thuis uitvoeren, en zo hun insigne halen.
Aan het einde van de maand kwamen er zelfs
nog twee pieten op bezoek. Ze bleken in
opleiding te zijn, en er helaas nog niet zo heel
veel van te bakken. Maar dat hebben de
welpen opgelost! Dankzij onze jongens en
meiden konden beide pietjes gelukkig hun
pietendiploma halen!
December is altijd een wat bijzondere maand,
en vrij kort. Op 17 december zal de
jaarafsluiting zijn. Hiervoor gelden afwijkende
tijden waarover je verderop meer leest. Daarna
houden we kerstvakantie. Op zaterdag 7
januari zijn alle welpen weer van harte welkom.
Tot dan, en een prettig kerstfeest en een
gelukkig nieuwjaar gewenst!

WELPENKAMP

De leiding is al druk bezig met de
voorbereidingen voor het welpenkamp. We
gaan weer met Hemelvaart, en wel naar
Alblasserdam. Daar hebben we een leuk
groepsgebouw gevonden, dat prima geschikt is
voor ons kamp. Het kamp wordt gehouden van
woensdag 24 tot en met zondag 28 mei.
Schrijf hem vast in je agenda!

BAGHEERA

Bagheera (K. van der Burgh) zal rond kerst
haar Maatschappelijke Stage bij de welpen
afronden. De stage is al besproken met haar
school, en wij hebben aangegeven heel
tevreden te zijn. De leiding van de welpen
heeft Bagheera gevraagd of ze wil blijven… en
ze heeft 'ja' gezegd. Nu moet dat nog wel door
de groepsraad bekrachtigd worden, maar we
hopen dat vanaf januari Bagheera officieel
(aspirant-)leiding is bij de welpen. Daarna zal
zij de verplichte scoutingcursussen moeten
gaan volgen. De welpenleiding is hier in ieder
geval heel blij mee. Vanaf deze plek: welkom
Bagheera!

HET OERWOUDVENDEL

Door Megan
5 november hadden we drie soorten
speurtochten, de eerste was met een stuk
plastic waar een lijn op was getekend, die je zó
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op de kaart moest leggen dat de lijn precies een
weg volgde (een oleaat). Dat lukte, maar we
liepen wel verkeerd. We zouden bij het eind van
de eerste route de tweede krijgen, maar dat
lukte dus niet. Uiteindelijk was de tweede route
een gps-route en het laatste stuk een
strippenkaart.
12 november gingen we een spel maken op een
tafel, monopoly en ganzenbord. Eerst werd met
een beamer een design op de tafel
geprojecteerd, dat we vervolgens overtrokken.
En de week daarna werd  met verf alles
ingekleurd
19 november zouden we een  PlApl-weekend
hebben voor Bram en Dana, maar dat wilden ze
niet, dus toen ging de leiding alleen en zijn we
verder met het spel maken.
3 december hadden we Sinterklaas, en surprises,
Nathalie had voor mij een konijnenhok gemaakt,
ik voor Ira een wolvenkop, Ira een camera voor
Bram, Bram een iPod/telefoon/tablet voor Dana,
Dana een hond voor Lukas, Lukas een judoka
voor Mike, Mike een sleutel voor Sebastiaan, en
Sebastiaan een tardis voor Nathalie. Het was erg
leuk!

AFDELING 425
Op 5 november hadden Joost en ik (Monica) de
opkomst voorbereid. We gingen een opkomst
doen waarbij we leerden om te gaan met een
handicap, en om te leren samenwerken. Het was
een erg leuke opkomst waarbij we een hoop
gelachen hebben!
12 en 19 november gingen we aan de slag met
de fluitenkoorden. Het was een heel gedoe, nog
niemand heeft zijn/haar fluitenkoord afgekregen,
terwijl sommigen van ons al 2 jaar bij de
explorers zitten, oeps…
De laatste opkomst van deze maand hadden we
een filmmiddag/avond georganiseerd. Het plan
was om tussen 14:00 en 18:00 meerdere films te
kijken, dit plan lukte echter niet helemaal… Pas
om 15:00 startte de eerste film, en om 21:00
was de aftiteling van de laatste film. Tussendoor
was de helft wel al weer naar huis, maar al met
al was het echt super leuk!
Bij de klussendag heeft een deel van de
explorers ook niet stil gezeten, we hebben de
bak om de afvalbakken heen verstevigt, de
bladeren aangeveegd en de keuken schoon
gemaakt.

Komende week zijn we druk bezig met de 5
december actie, waar we allemaal heel veel zin
in hebben!
In december gaan we nog veel meer leuke
dingen doen waar u vanzelf meer over hoort!

JAARAFSLUITING

De Sint is nog in het land en wij denken al na
over de afsluiting van dit jaar…. Op 17
december hebben we de laatste opkomst van
2016. Het jaar is weer supersnel voorbij
gegaan en binnen de groepen is weer veel
veranderd. We willen dit jaar dan ook graag
met een groepsopkomst afsluiten. Een hele
bijzondere groepsopkomst; 17 december van
11.00 tot 13.00 uur.            
We  gaan heerlijk genieten van de midwinter in
de wintertent en bij het kampvuur. In de
wintertent is voor iedereen iets lekkers te halen
en zijn leuke dingen te doen. 
Maar we blijven niet stil zitten en gaan ook
actief aan de slag in ouder-kind teams. Een
team van Plus-scouts mag natuurlijk niet
ontbreken! Dus kom je ook gezellig bij de
laatste opkomst van dit jaar?

Naast de feestelijke afsluiting van het jaar
zullen ook 4 Explorers geïnstalleerd worden
tijdens deze opkomst; Joost, Martijn, Brian
en Charlotte.

Als je iets lekkers wil maken voor in de
wintertent dan horen we het graag, alle hulp
is welkom! Laat het gerust even weten. We
zouden het ook fijn vinden om te weten op
hoeveel mensen we kunnen rekenen dus zou je 
bij de speltakleiding willen aangeven of je er bij
bent op 17 december?

VAN DE STICHTING

Het bestuur van de Stichting Scouting Tono
heeft de begroting voor 2017 rond. Als u als
ouder hier interesse in heeft, stuur dan even
een e-mail naar
stichtingsbestuur@scoutingtono.nl, dan sturen
we hem u toe.

CONTRIBUTIE 2017
Hierbij is ook naar voren gekomen dat we de
contributies lichtelijk aan moeten passen
vanwege de inflatie. Voor de bevers, die om de
week draaien, wordt de contributie € 7,50 per
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maand. Voor de overige speltakken € 11,50 per
maand. Bij een automatische incasso gaat hier
nog € 0,50 korting vanaf, zodat u effectief 
€ 11,= betaalt. De contributie die vrijwilligers
betalen komt op € 30,= per jaar.
Er is ook leuker nieuws: in de stemronde van de
Specsavers-actie staan we al enige tijd aan kop.
We hopen deze stemronde te winnen. Lukt dat
inderdaad, dan ontvangen wij van Specsavers €
0,50 over elke bril die in 2017 wordt verkocht als
sponsoring. Iedereen die heeft gestemd bij
voorbaat alvast bedankt!

SPONSORKLIKS

We hebben ook besloten uw hulp in te roepen bij
een nieuwe actie: Sponsorkliks. Hierbij kunt u
ons sponsoren, en het kost u… helemaal niets!
Hoe werkt dat? Steeds meer mensen bestellen
artikelen bij webwinkels. Veel van deze
webwinkels zijn bereid enkel procenten provisie
te geven. Op onze website www.scoutingtono.nl
staat een blok van Sponsorkliks. Als u via dat
blok naar uw favoriete webwinkel gaat, zal de
webwinkel onthouden dat u via onze website
bent gekomen. U komt dan op de normale
website van de webwinkel, met de normale
prijzen. Alleen ontvangt de Scouting Tono-groep
nu enkele centen per bestede euro. Wij hopen
dat al die centen bij elkaar weer een leuk
bedragje opleveren. Het bedrag dat u aan de
webwinkel betaalt blijft gelijk. Zo kost het u
niets, en houden we de contributie weer laag.
Doet u ook mee? De actie loopt het gehele jaar
door.

NL-DOET

Het bestuur van de Stichting Scouting Tono heeft
ook de jaarplanning vastgesteld. Op 10 maart
gaan we weer klussen aan het gebouw. We
kijken dan weer naar het noodzakelijke
onderhoud, met hier en daar een verfraaiing.
Houdt u deze datum vast vrij in uw agenda?

CHEQUE

We blijven nog een beetje in financiële sferen.
Scouting Schiedam heeft namelijk uitgerekend
wat de waarde is van het vrijwilligerswerk van
alle Schiedamse Scoutingvrijwilligers. Als we dan
uitgaan van (slechts) € 15,= per uur, komen we
uit op een bedrag van bijna 900.000 euro! De
vier Schiedamse groepen hebben op de
Nationale Vrijwilligersdag, die op 7 december
was, een symbolische cheque met dit bedrag
overhandigd aan het gemeentebestuur van
Schiedam. Wethouder van Aken, die de cheque

in ontvangst nam, vertelde erg onder de indruk
te zijn.

ACTIVITEITENKALENDER

3 dec. . . . . . . . . . . . . . . . . Sinterklaasviering
10 dec. . . . . . . . . . . . . . . . . . Landelijk Raad
17 dec. . . . . . Kerstviering en laatste opkomst
7 jan. . . . . . . . . . . . . . . Eerst opkomst 2017
10 maart.. . . . . . . . . . . . NL Doet Klussendag

VERJAARDAGSKALENDER

De jarige joppen van December: van harte
gefeliciteerd!

16 Dana Janzen (13). . . . . . . . . . . . Scout
24 R. Spruit (Dolfijn). . . . . . Stichting/Staf

http://www.scoutingtono.nl

