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VAN DE HUPPELVELDKOLONIE

De Bevers begonnen de vorige maand met het
meedoen aan een groot speelfestijn dat speciaal
was georganiseerd voor de wijk. Hier waren
natuurlijk genoeg dingen te doen, waaronder een
enorme touwbrug waar ze toch echt overheen
mochten. Helaas waren Sterre en Stanley een
beetje laat, maar we hebben met de groep (een
week later) dierendag gevierd. Waar de Bevers
zelf hun dier mochten schilderen! Na nog een
ouderopkomst met JOTA/JOTI hebben we met
het slechte weer nog even genoten van een
aantal bordspelletjes uit een grabbelton. 

In november is het weer wat kouder buiten, en
daarom gaan we met de opkomst toch wat meer
naar binnen toe. Zo hebben we heel snel een
veiligheids- en EHBO opkomst, hier gaan we
kijken wat de Bevers precies moeten doen in
geval van brand. Als dat maar goed gaat! Helaas
moeten we wel mededelen dat 17 november
de opkomst niet door gaat, dit natuurlijk
omdat Sinterklaas die dag weer in Nederland
aankomt. 

We eindigen deze maand met een idee, wat we
nog wel even voor ons houden maar dat wordt
snel duidelijk. En dit allemaal in één maand ...
phew, we gaan het nog druk krijgen!

VAN DE GLIMWORMPJESKRING

De maand oktober begon met een uitdagend Kids
Powerrr Event. We hebben heel wat welpen op
de touwbrug over het water gezien, op een zo
hoog mogelijke stapel kratten, in het
belletjesdoolfhof of op de survivalbaan. De
reacties waren erg enthousiast. De aanloop van
kinderen uit Schiedam was ook behoorlijk groot.
Dat betekent dat we een aardig aantal kinderen
hebben kunnen laten zien wat "Scouting" onder
andere kan zijn. Naar aanleiding van het Kids
Powerrr Event zijn ook Elise en Frans vaker bij de
welpen komen kijken en hebben het hier erg naar
hun zin.
Een week later oefenden de welpen hun
pionierkunsten. En wat bouw je als het mooi
weer is en je pionierknopen wil oefenen? Een

drijvende brug natuurlijk. Hoewel er best kinderen
waren die aangaven niet over de brug te willen of
te durven, is aan het einde van de ochtend vrijwel
iedereen er overheen geweest. Diegenen met de
meeste bedenkingen zelfs drie of vier keer. Zo zijn
er weer heel wat grenzen verlegd, en daarom
zeggen we bij Scouting altijd: "Laat je uitdagen!".
Samen met de hele groep vierden we ook nog de
internationale Jota/Joti, waar heel wat ouders op
onze uitnodiging ingegaan waren. Ontzettend leuk
om die er ook eens bij te hebben, en de blije
reacties van de kinderen waren ook duidelijk. De
maand oktober sloten we af met een bijzonder
leuke tocht door het centrum van Schiedam.

In november was het Peter Pan-weekend gepland.
Blijkbaar hebben we als leiding hiervoor een erg
lastig weekend uitgekozen aangezien er slechts
vier inschrijvingen voor waren. Hierdoor hebben
wij besloten dit weekend niet door te laten gaan.
Begin volgend jaar proberen we het opnieuw.

Wat de leiding wel opviel is dat er na twee weken,
op de gevraagde inleverdatum, maar vijf aan- of
afmeldingen waren ontvangen. Dat is erg lastig
plannen voor ons, dus hierbij nogmaals het
verzoek strookjes altijd in te leveren, ook als uw
kind niet meedoet. Dan weten we dat in elk geval,
en weten we ook dat u niet gewoon vergeten bent
het strookje in te leveren.

Wel is er op 10 November nog het waterspektakel
dat door Scouting Regio Maasdelta wordt
georganiseerd. Hiervoor zijn 182 welpen
ingeschreven, dus het wordt een gezellig drukke
wateractiviteit. Informatie hierover volgt nog.
Verder gaan we de welpen in november nog verder
uitdagen: we gaan ze vragen om, per nest, zelf
een halve opkomst te verzinnen en uit te werken.
Uiteraard met hulp van de leiding. Niet alleen een
stapje verder voor de gidsen, maar een leerzame
en leuke uitdaging voor alle welpen.

VAN HET OERWOUDVENDEL

Binnen het oerwoud heeft de tamtam weer flink
geklonken deze maand, een gave Kids Powerrr
Event achter de rug, waar veel kijkers op af
gekomen zijn. Van klimmen op kratten tot uit het
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web komen van een reuze spin. Een groot
succes, wat opgevolgd is door een grote
kettingreactie. Zo rolden we meteen door de
ouderopkomst in, die in het teken van de JOTA
was: via portofoons de ander helpen bouwen,
een blindegeleide doolhof en gezellige maaltijd
met z’n allen. Tot slot hebben we het oerwoud
verlaten om een spannende speurtocht door het
centrum van de stad te doen, waar veel weetjes
over het oude leven in de stad naar voren
kwamen. Nu zijn we weer op weg terug naar het
oerwoud en gaan genieten van ons lekkere
warme vuurtje.

VAN DE STICHTING

Al een aantal jaren is het na iedere
gemeenteraadsverkiezing de vraag onder welke
afdeling bij de gemeente Scouting nu weer gaat
vallen. Al enige jaren was dat onder "Welzijn", en
bij de laatste college-samenstelling werd dat
"Onderwijs". Duidelijk is wel dat Scouting geen
vaste plaats heeft, en bij de gemeente
onvoldoende duidelijk in beeld is. Samen met de
andere scoutinggroepen in Schiedam hebben wij
de gemeente gevraagd om Scouting onder
"Sport" te laten vallen. Hiervoor hebben wij vijf
stevige argumenten aangedragen die wijzen op
de grote overeenkomsten tussen
sportverenigingen en scouting. Hiervoor zijn we
bij de gemeente uitgenodigd omdat men nog wat
aanvullende vragen had. Groot was onze
verbazing toen er helemaal geen sprake bleek
van "vragen", maar ons werd meegedeeld dat we
in het vervolg onder “Jeugd" zouden vallen. Op
onze vraag wat hiervoor de argumenten waren
werd niet niet gereageerd, anders dat "jullie ook
iets met jeugd doen". Tsja, dat doen
sportverenigingen ook. Maar  de afdeling Jeugd
van de gemeente gaat voornamelijk over
onderwijs en zorg, en als scoutinggroepen voelen
wij ons een erg vreemde eend in de bijt als wij
tussen allerlei (professionele) zorgorganisaties
gaan vallen.
Hier kwam bij dat bij het gesprek met de
gemeente de beloofde persoon van "Jeugd" niet
eens aanwezig was. Dus je gaat onder een
andere afdeling vallen, maar die afdeling vindt
het blijkbaar niet de moeite dan iemand naar het
overleg te sturen.
Als scoutinggroepen voelen wij ons duidelijk niet
gehoord door de gemeente. Wij begrijpen het
verschil in behandeling tussen scoutinggroepen
enerzijds en sportverenigingen anderzijds niet.
Dit heeft er toe geleid dat we nu de aandacht van

de afzonderlijke politieke partijen hebben gevraagd
voor dit probleem. Ook bij de gemeente zelf
hebben we duidelijk aangegeven niet te tevreden
te zijn over het totaal ontbreken van enige
argumentatie rond de huidige indeling.

Wordt ongetwijfeld vervolgd ...

SPONSORKLIKS

De feestdagen komen er weer aan. Heerlijke lange
winteravonden met gezelligheid thuis, feesten en
vaak cadeautjes. Besteld u wel eens de sinterklaas-
of kerstcadeau's online? Wilt u ons dan gratis
sponsoren?
De werking is simpel. Wilt u iets bestellen bij
webwinkels als Bol.com, coolblue, Toys 'r us,
Mediamarkt, Expert, Wehkamp, Zwaluwhoeve of
een van de andere honderden deelnemende
webwinkels? Ga dan eerst naar
www.scoutingtono.nl, scroll naar beneden tot aan
sponsorkliks, zoek uw favoriete webwinkel op en
ga via deze link naar de website van de webwinkel.
U betaalt dan de normale prijzen die u altijd
betaalde, maar voor deze aankoop ontvangt de
Scouting Tono-groep een of enkele procenten
commissie. En dat kan, alles bij elkaar, nog best
oplopen. Helpt u ook?

ACTIVITEITENKALENDER

1 nov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groepsraad
10 nov. . . . . . . . . . Regioactiviteit voor de Welpen
12 nov.. . . . . . . . . . . . . . . . Stichtingsvergadering
17 nov. . . . . . . . . . Géén opkomst voor de Bevers
1 dec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinterklaasviering
15 dec. . . . . Kerstviering en laatste opkomst 2018
5 jan. . . . . . . . . . . . . . . . . Eerste opkomst 2019

JARIGEN IN NOVEMBER 

Om te beginnen een rectificatie, want vorige
maand zijn we vergeten Guusje te feliciteren, die
óók in oktober jarig was. Alsnog van harte
gefeliciteerd, Guusje!

En in November vieren Pars en Addy hun
verjaardagen. Allebei alvast van harte gefeliciteerd!

http://www.scoutingtono.nl

