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KIDS POWERRR EVENT
Vandaag, 6 oktober, vond het allereerste Kids
Powerrr Event plaats. Alle kinderen uit Schiedam
waren uitgenodigd om de uitdaging aan te gaan.
Nu zijn niet álle kinderen uit Schiedam langs
geweest, maar we hadden over belangstelling
zeker niet te klagen. Tijdens het hele Event
heerste er een gezellige drukte op het terrein van
Boerderij Landvreugd. En het feit dat het prachtig
weer was, zal hierbij ongetwijfeld ook een rol
hebben gespeeld.
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leuk proefje gedaan hebben. Daarnaast hebben we
binnen Schiedam meegelopen met de Walk for
Peace en zijn veel van ons tijdens de
Brandersfeesten langsgekomen.
Komende maand zijn we aanwezig tijdens het Kids
Powerrr Event, hebben we een dieren opkomst en
gaan we nog veel meer leuke dingen doen!
Stanley en Sterre hebben er in elk geval zin in!

VAN DE GLIMWORMPJESKRING

De welpen hebben weer een leuke eerste maand
Er was een survival-parcours, een bungeerun, je
achter zich. Wel een maand met veel opkomsten
kon kratstapelen, door een spinnenweb met
buiten het eigen gebouw. Zo deden we mee aan
belletjes kruipen, iets lekkers maken boven het
de Walk of Peace en de Brandersfeesten. In beide
kampvuur, spijkerbroekhangen, je eigen
gevallen konden we onder een heerlijk zonnetje
sleutelhanger knopen, knijperknijpen en voor de
genieten. De Brandersfeesten hadden een variëteit
échte durfals was er de apenbrug over het water! van activiteiten, van sleutelhanger knopen tot aan
met een touwbrug de haven oversteken.
En na afloop was er voor alle helpende handen
Tussendoor hielpen we nog het tuinieren voor de
een gezellige lunch georganiseerd, met soep van voedselbank. Met veel enthousiasme zaaiden de
Jan!
welpen de knoflook en plukten ze de planten. De
mensen met een laag inkomen zullen hier erg blij
De commissie wil iedereen die heeft geholpen om mee zijn. Tegelijkertijd leerden we nog een en
deze geweldige dag mogelijk te maken, heel erg ander voor ons insigne.
bedanken voor hun inzet.
Welpen werken ook thuis aan insignes. Zo wist
Mike het insigne "Koken" te behalen door thuis hier
De reacties die we van de bezoekers kregen
hard aan te werken. Floor behaalde zelfs twee
waren ook heel positief; veel kinderen hebben
insignes. Vol trots mochten wij deze bij haar
een e-mail adres achtergelaten, zodat we ze
opspelden. Gefeliciteerd! Ook de installatie van
kunnen uitnodigen voor de opkomsten van de
Jadey en Nino was bijzonder. Zij gaan verder in het
komende weken. Dus wellicht zien we binnenkort blauwe en gele nest.
wel allemaal nieuwe bevers, welpen of scouts
Voor de komende maand staat er ook genoeg
rondlopen.
bijzonders op de agenda van de welpen. Tijdens de
Jota/Joti proberen we veel contacten te leggen met
AN DE
UPPELVELDKOLONIE andere scouts. De opkomsttijden wijken deze dag
af, dus let even op de brief die hierover komt.
Verder gaan de welpen vast een keertje oefenen
De bevers kijken terug op een leuke maand,
met pionieren en we houden een opkomst in de
waarin we een hoop leuke opkomsten hebben
stad.
gedaan!
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Zo hebben we ons eigen aquarium gemaakt,
waarin we zelf ontworpen visjes hebben laten
zwemmen. Ook hebben we een tsmokpo
gehouden, waarin we begonnen met sluiten,
woorden achterstevoren schreven en naar huis
gingen zodra we geopend hadden. Verder is
Professor Plof langs geweest waarmee we een

Van de enquete over de beste tijd om met de
welpen op kamp te gaan zijn 10 reacties
ontvangen. Vier ouders kozen voor Hemelvaart als
voorkeursperiode, twee ouders voor de eerste
week van de zomervakantie en vier ouders gaven
aan dat hun kind waarschijnlijk toch niet mee ging
op kamp, omdat kamp niet uitkomt met de
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vakantie van het eigen gezin. Dat betekent dat
de voorkeur voor het zomerkamp toch uitgaat
naar de Hemelvaartsvakantie, waarvoor we nu op
zoek zijn naar een geschikt gebouw om weer een
heel leuk kamp te houden. Een reactie gaf aan
dat het kamp best prijzig is, iets wat we helaas
alleen maar kunnen beamen. Toch proberen we
ieder jaar het kamp weer zo goedkoop mogelijk
te maken, en rekenen we niet meer dan de kale
kostprijs. Dus we begrijpen de opmerking, zijn
het er zelfs nog mee eens, maar weten ook dat
het erg lastig is de prijs te verlagen.
Voor het zomerkamp houden we nog een
weekend. Zoals in de programmabrief al
aangekondigd: op 10 en 11 november. De
inschrijfbrief komt er aan!

VAN HET OERWOUDVENDEL
Uit het oerwoud hebben we recent weer een
aantal nieuwe tamtam berichten ontvangen. Deze
vatten wij graag voor u samen in een korte
samenvatting. De afgelopen weken hebben we
flink wat gedaan. Weer bijgepraat hoe de
vakanties waren verlopen, maar ook hebben we
weer een lekker warm vuurtje gemaakt. Verder
zijn we nog bezig geweest met een heuse gps
tocht die ons naar een hele grote geocache
bracht. Dit was wel even een puzzel om deze
open te krijgen, maar was ook zeker de moeite
waard. Tevens zijn we nog druk met verf aan de
slag geweest, want in het oerwoud hebben we
ons lokaal weer een stuk frisser gemaakt met wat
nieuwe kleurtjes. De komende periode heeft de
leiding ook weer een aantal mooie dingen in
gedachten. We zijn benieuwd, maar nu eerst op
naar het Kids Powerrr Event. Tot zover hebben
wij de berichten uit het oerwoud kunnen
waarnemen, tot de volgende Tamtam maar weer.

OUDEROPKOMST
Vormen jij en je zoon en/of dochter een goed
team? Zijn jullie echt niet te houden als jullie
samenwerken? Dat willen wij bij scouting wel een
keertje zien. Op 20 oktober hebben we met alle
speltakken een ouderopkomst. De tijden zijn nog
niet bekend omdat de commissie druk aan het
vergaderen is, maar dat wordt heel snel duidelijk.
Houd dus zeker deze dag in je agenda vrij, want
dan kunnen de wedstrijden beginnen!
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VAN DE STICHTING
Vorige week is er weer overleg geweest met de
gemeente over de huisvesting van de Scouting
Tono-groep. Hiervoor is door ons de optie op tafel
gelegd om in het huidige gebouw te (kunnen)
blijven. Rond dit gebouw blijken echter heel veel,
vaak nog incomplete, plannen van de gemeente te
spelen. Dit maakt het maken van toekomstplannen
voor de Scouting Tono-groep erg lastig. We nemen
alles uit het overleg weer mee en de
huisvestingscommissie zal zich verder gaan
beraden.

ZESC
Elke vrijwilliger bij Scouting volgt een aantal
cursussen. Een deel hiervan is verplicht. Maar na
het verplichte deel kan iedereen ook aanvullende
cursussen volgen. Hiervoor is Dolfijn (R. Spruit) in
het weekend van 14 tot 16 september afgereisd
naar de Zeeuwse Scoutiviteit. Op het terrein van
het Scoutcentrum Goes worden dan van vrijdag tot
zondag een flink aantal modulen aangeboden. De
meeste deelnemers blijven het hele weekend
kamperen, maar Dolfijn is alleen de vrijdag en
zondag geweest, zodat hij op zaterdag gewoon in
Schiedam kon zijn. Op vrijdagavond volgde Dolfijn
de module "Vuurspuwen". Met een groep van 20
cursisten werd eerst de theorie doorgenomen en
de veiligheidseisen. Daarna werd er geoefend met
water, om zo de juiste verstuiving te krijgen.
Onder toezicht van de instructeur was het daarna
tijd om het echt te proberen. Na een aantal tips en
opmerkingen van de instructeur kon dan nog de
techniek verbeterd worden. Dit leverde
spectaculaire beelden op. Daarna kon er nog wat
gedronken worden in de kampbar, gelounged in de
twee hottubs die uiteraard op kampvuur werden
gestookt of gerelaxed in de cozy-area. Op zondag
volgde Dolfijn de module "Wonden schminken".
Hier werden drie verschillende technieken
aangeleerd, met uiteraard de theorie over de vooren nadelen van de technieken. Door praktisch te
oefenen werden niet alleen de meest afzichtelijke
wonden gemaakt, maar ook de technieken onder
de knie gekregen. Als laatste module was "Fakkels
maken" aan de beurt. Een beetje lokale
aangelegenheid met Vlaardingse instructeurs. Ook
hier kwamen drie soorten aan de beurt, die ieder
hun eigen voor- en nadelen hebben. De gekozen
modulen hebben duidelijk niet het grootste 'nut'
dat mogelijk is, maar wel een hoog 'fun'-gehalte.
Toch zullen we bij de Scouting Tono-groep vast
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nog wel eens gebruik maken van de opgedane
kennis, op een leuke of leerzame wijze.

SPONSORKLIKS
Langzamerhand komen de feestdagen er weer
aan. Denkt u hiervoor nog aan onze
sponsorkliks-actie? De werking is simpel: wilt u
bestellen bij een internetwinkel, ga dan naar
www.scoutingtono.nl, scroll omlaag tot
sponsorkliks en zoek uw favoriete webwinkel. U
betaalt de normale prijzen, maar de Scouting
Tono-groep ontvangt nu een kleine provisie. Op
onze website staat ook een link waarmee u de
actuele opbrengst kunt zien. U helpt ons hier
enorm mee, dus bij voorbaat bedankt!

ACTIVITEITENKALENDER
20 oktober. . . . . . . . . . . . . . . . . Ouderopkomst
27 oktober. . . . . . . . . . . . . . . . Bestuursoverleg
1 November. . . . . . . . . . . . . . . . . . Groepsraad

VERJAARDAGEN IN OKTOBER
Deze maand feliciteren wij Jan, Mike, Bagheera
en Ira met hun verjaardagen!
Allemaal van harte gefeliciteerd!
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