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VAN DE HUPPELVELDKOLONIE

De bevers hebben in november een hoop leuke
dingen gedaan. We zijn begonnen met een
EHBO-opkomst, hierbij hebben we een echte
EHBO-koffer onderzocht, er zat zelfs een knuffel
in! Ook hebben we tijdens deze opkomst een
brandoefening gehouden, nu weten we precies
waar we naartoe moeten lopen wanneer er brand
is.
Verder hebben we samen met Sterre en
Professor Plof een blaasvoetbaltafel gemaakt, dit
was erg gezellig. Tijdens de intocht van
Sinterklaas hebben we de bevers een keertje
overgeslagen en de week erna hebben we
Bevernoten gemaakt, ze smaakten precies naar
kruidnoten!
We hopen aanstaande zaterdag van de Sint te
horen dat we allemaal super lief zijn geweest,
verder hebben we in december een
verrassingsopkomst en een kerstopkomst. Ook
zal Professor Plof weer vaak langskomen! Sterre
en Stanley hebben zin in de decembermaand!

VAN DE GLIMWORMPJESKRING

Voor de welpen stond november voor een groot
deel in het teken van de nestopkomsten; elk nest
heeft zelf een programma verzonnen voor een
halve zaterdag. Natuurlijk overleg je dan met je
nest welke spullen je nodig hebt, wanneer je die
klaar gaat zetten en wie welk spel uitlegt. Dat
valt vaak niet mee, toch kwamen er erg leuke
programma's uit.
Het gele nest mocht aftrappen, waarbij de
kinderen uit het gele nest ook de leiding waren
voor die ochtend. Dat ging in het begin nog best
een beetje onwennig, maar al snel liep dat als
een zonnetje. Het gele nest had een parcour
verzonnen. De andere welpen werd keurig
uitgelegd wat er moest gebeuren en met zijn
allen bouwden de welpen het parcour, én gingen
ze het parcour af. Na afloop natuurlijk ook zelf
opruimen. Een week later waren het rode en het
blauwe nest aan de beurt, ieder voor een halve
opkomst. Ook hier was de start best lastig, maar
welpen leren blijkbaar snel want al snel ging het
prima. Sommige spelletjes bleken nog best
uitdagend, maar leerzaam was het zeker.

Tussendoor gingen we nog zwemmen met de
welpen van Scouting Regio Maasdelta. We
plonsden, renden over de hindernisbaan, of vielen
daar vanaf in het water, speelden waterpolo,
verzamelden allerlei voorwerpen en hadden een
reuzeleuke middag.
In december zullen de welpen sinterklaas wat gaan
helpen met het maken van chocoladeletters en
gaan we iets heel uitdagends proberen: we gaan
een lipdub maken. Verder hebben alle kinderen en
hun ouders/verzorgers een uitnodiging gekregen
voor het kerstontbijt op 15 december. En dan is
het, wel een beetje jammer, kerstvakantie. Op
zaterdag 12 januari beginnen we weer aan een
mooi en nieuw scoutingjaar. Vanaf deze plek wenst
de leiding alle welpen en hun ouders/verzorgers
prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

SPREEKBEURT

Op vrijdag 30 november heeft Floor een
spreekbeurt gehouden over scouting. Ze vertelde
wat we zoal doen, wat welpen nu eigenlijk zijn en
leerde de kinderen in haar klas een knoop leggen.
De juf vond het een goede spreekbeurt en erg leuk
om te zien. Wil je zelf ook een spreekbeurt houden
over scouting? De ScoutShop heeft voor € 3,50 een
heel leuk spreekbeurtenpakket met veel informatie.
Natuurlijk mag je ook het een en ander lenen om
tijdens je spreekbeurt te laten zien.

KAMP

De leiding zit ondertussen ook niet stil en is al hard
aan het werk voor het komende kamp. Uit de
enquete onder de ouders kwam een kleine
voorkeur voor de Hemelvaart. Dat betekent dat we
woensdagmiddag 29 mei vertrekken en zondag 2
april terug komen. We gaan naar het duingebied
van Burgh-Haamstede in Zeeland.

VAN HET OERWOUDVENDEL

Het geroffel binnen het oerwoud was deze maand
lastig te verstaan, vandaar dat we maar  op de
post hebben gewacht met een pakketje uit het
oerwoud. Hier zat tot onze verrassing een blauw
blond scala aan Bob Ross schilderijen in, die ieder
hun eigen kunst bevatten. Vervolgens hebben de
scouts tijdens de zelf-georganiseerde opkomst van
de panters een Kahoot! gedaan over eten, scouting
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en Harry Potter. Erg leuk om dit eens een keer
gedaan te hebben. En het Sinterklaas Journaal
aan het einde van de opkomst was ook zeker een
verrassend einde. Toen kwam na veel wachten
de installatie van Dylan en Connor.  Jongens, we
zijn blij dat jullie nu in de kring zijn. Wat we
alleen niet begrijpen is waarom er zoveel EHBO
spullen bij de schilderijen zitten, dit zal vast een
restant zijn van het oefenen voor wat simpele
EHBO dingetjes. Hopelijk horen we de volgende
maand de trommel weer gaan, want Sinterklaas
komt er weer aan.

VAN AFDELING 425
Wij zijn deze periode vooral bezig geweest met
het opvrolijken van ons lokaal. Omdat de
scouting op antikraak basis in het huidige pand
zit, zorgde dit voor een aantal uitdagingen,
omdat wij bijvoorbeeld niet zomaar even een
schroefje in de muur mogen boren. Wij hebben
bijvoorbeeld een laminaatvloer gelegd in ons
lokaal zodat het er een stuk mooier en gezelliger
uitziet. Verder zijn wij deze maand ook druk
bezig geweest met het plannen van een
reünieweekend voor de scoutinggroep die we op
zomerkamp hebben leren kennen. Dit is een
groep uit Leeuwarden en wij verheugen ons op
een leuk en gezellig weekend.

VAN DE STICHTING

Regelmatig bewegen en samen met andere
kinderen buiten spelen is belangrijk voor een
goede ontwikkeling en gezondheid van kinderen.
Ook bij de Scouting Tono-groep is 'bewegen' en
sport een belangrijk onderdeel van het
programma. We hebben wel eens de inschatting
gemaakt dat kinderen bij scouting meer bewegen
dan bij een aantal sporten. Maar we doen nog
veel meer. Daarmee zijn we een sportorganisatie
met veel extra's. Daarom zetten we ons ervoor in
om binnen de Gemeente Schiedam in het
beleidsterrein 'sport en recreatie' opgenomen te
worden. Tot nu toe is dit verzoek niet
gehonoreerd. Dat heeft er toe geleid dat Dolfijn
door een aantal media is geïnterviewd, net als de
voorzitters van de andere scoutinggroepen in
Schiedam. Zo was hij te gast bij het
tv-programma 'Onder ogen' van Schie TV en was
er een interview met het Algemeen Dagblad.
Inmiddels zijn de schiedamse scoutinggroepen
uitgenodigd door wethouder Patricia van Aaken
om verder te spreken over ons verzoek. Dit
gesprek zal op 4 december plaats vinden. We

hopen uiteraard dat onze argumenten nu gehoor
gaan vinden. 

SPONSORKLIKS

De feestdagen komen er weer aan, dus we kunnen
het niet laten toch nog even een oproepje te doen
voor sponsorkliks. We zien ook al een (heel) kleine
toename van de opbrengst. Weet u het nog? De
Scouting Tono-groep sponsoren kan in drie
eenvoudige stappen: 1. Ga naar
www.scoutingtono.nl, 2. Scroll naar beneden tot
aan het sponsorkliks blok, 3. Zoek uw favoriete
webwinkel en klik op 'bestellen'. U bestelt nu met
de normale prijzen, alleen ontvangt de Scouting
Tono-groep nu een kleine commissie.

Even voor de duidelijkheid: wij kunnen dus niet
zien wat u besteld heeft, of zelfs wie er iets besteld
heeft. Het enige wat wij zien is dat er iets bij b.v.
Bol.com is besteld, maar door wie, en wat dat dan
geweest is, daar zien wij niets van. 

KENNISVERWERVING

Regelmatig volgen onze vrijwilligers cursussen of
bijeenkomsten van Scouting Nederland om hun
kennis op peil te houden. Zo is Lukas op 18
november naar Scoutcentrum Buitenzorg in Baarn
gegaan voor de HRM-inspiratiedag voor
groepsbegeleiders. Hier werden een aantal
workshops gegeven door de landelijke teams van
Scouting Nederland over vrijwilligersbeleid in de
groep, en alle vormen van het begeleiden, werven
en behouden van vrijwilligers. Als dé begeleider
van de vrijwilligers vanuit het groepsbestuur heeft
Lukas hier weer nuttige inspiratie opgedaan voor
het vrijwilligerbegeleiding binnen de Scouting
Tono-groep.
Toevallig op dezelfde dag is Dolfijn  naar
Culemborg geweest voor de landelijke
Contactpersonen Communicatiedag. Hier waren de
onderwerpen van het landelijke team PR &
Communicatie onder andere het gebruik van Social
Media, crisiscommunicatie, extern persbeleid en
communicatie en de toekomstvisie van Scouting
Nederland.
Voor het spel van Scouting met uw kinderen
werken de vrijwilligers ook aan hun kennis en
kunde. Op 24 november is de praktijkcoach van
Scouting Regio Maasdelta op bezoek geweest bij
de bevers om de opkomst te bekijken voor Sterre,
in het kader van haar opleiding en kwalificatie als
beverleidster. De praktijkcoach van de regio was

http://www.scoutingtono.nl
http://www.Bol.com


3 Jaargang 17 - nr.10                   December 2018, uitgave 171

erg tevreden. Dat betekent dat Sterre haar
kwalificatie heeft afgerond en als leidster nu
bevoegd is.

ACTIVITEITENKALENDER

1 dec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinterklaasviering
15 dec. . . . Kerstviering en laatste opkomst 2018
12 jan. . . . . . . . . . . . . Eerste opkomst 2019
 
Let op!! In de vorige Tamtam stond dat de
eerste opkomst op 5 januari zou zijn, maar
dat is dus niet correct!

JARIGEN IN DECEMBER 

In December zijn Frans, Julia en Dolfijn  jarig.
Alledrie alvast van harte gefeliciteerd!


