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Het seizoen openen met een feestje, dat stond 
er op de planning van de bevers in september. 
Helaas was alles voor het feestje zoek, gelukkig 
wilden de bevers wel helpen met een speurtocht 
naar bijvoorbeeld de discobal. Na een lange 
maar leuke speurtocht hebben we de spullen 
toch echt gevonden. Laat het feest beginnen! De 
opkomst daarna stond in het punt van 
overvliegen, natuurlijk gingen de bevers echt 
'vliegen'. Niet alleen de bevers gingen 
overvliegen maar ook welpen en explorers. Ook 
leuk, maar we wensen de overgevlogen bevers 
veel succes en plezier bij de welpen. De week 
erna stond het hele lokaal vast met draadjes en 
touwtjes, Stanley Stekker was weer bezig 
geweest. Gelukkig konden de bevers daar wel bij 
helpen. 
 
Na een week overgeslagen te hebben was het 
tijd voor het Kids powerrr event. Hèt evenement 
voor jongens en meisje van Schiedam en 
omstreken, natuurlijk georganiseerd door de 
Scouting Tono-groep. Zijn jouw vriendjes en/of 
vriendinnetjes ook komen kijken?  
 
Voor de komende tijd gaan de bevers 
Rozemarijn uitnodigen voor een echte 
Beverbadge. Met Rozemarijn gaan we kijken 
naar wat je eet en of dat wel gezond is, de 
laatste opkomst van de beverbadge gaan we 
doen op 2 november, dus wees er zeker bij! 
Verder zit er nog een gezamenlijke opkomst 
tussen met de andere leden van onze groep. De 
Jota/Joti op 19 oktober staat om de hoek, met 
natuurlijk een hoop gepraat en gelach. Het gaat 
namelijk allemaal over communicatie en de 
samenwerking tijdens een activiteit. Vergeet niet 
dat we na de Jota/Joti gelijk met een bioscoop 
gaan beginnen. Deze begint om 13:30 en 
natuurlijk vinden wij het leuk dat je daar ook bij 
bent. 
 

Na de zomervakantie stonden de welpen duidelijk 
weer te trappelen om weer te beginnen. Daarbij 
namen we afscheid van Elien, Luna, Frans en Tygo 
die verder gaan bij de scouts. Tegelijkertijd 
mochten we Jasmijn en Shannon verwelkomen die 
over zijn gekomen van de bevers. Het overvliegen 
zelf vond iedereen best spannend. En het was ook 
best lastig om de hindernisbaan te doen en 
daarna nog met een vlot naar de overkant van de 
Sweelincksingel te varen. Iedereen bracht het er 
prima vanaf. 
Tijdens de herfstopkomst leek het wel zomer, zo 
warm was het. In het park maakten we poppetjes 
van eikels. Een week later was het veel minder 
mooi weer, maar dat kwam eigenlijk wel goed uit 
toen we grote spelletjes deden. ’s Middags zijn 
nog veel welpen op bezoek geweest bij de 
Brandersfeesten, waar we tussen de buien door, 
lekker bezig zijn geweest. Als laatste opkomst 
melden we natuurlijk even het Kids Powerrr Event: 
prachtig weer, erg druk en erg gezellig. De meeste 
welpen zijn de Sweelincksingel overgestoken met 
de touwbrug, en hierbij bleef iedereen droog. Er 
was zelfs één vader die de oversteek ook deed. Zo 
zie je maar: Scouting is ook voor volwassenen die 
zich laten uitdagen! De hindernisbaan was erg 
populair, net als het zelf bakken van je eigen pizza 
boven het kampvuur, het knopen van een 
sleutelhanger, het maken van een schaduwbeeld 
en nog veel meer. Er zijn aardig wat bezoekers 
geweest, en aan de reacties te horen kan het zo 
maar zijn dat we binnenkort er nog wat nieuwe 
vriendinnen en vriendjes bij krijgen. Tussendoor 
kwam Studio Pluis nog opnamen maken waar 6 
welpen en 2 bevers erg leuk bij hielpen. Onze 
acteurs-in-de-dop wisten echt te schitteren! 
Oktober gaan we natuurlijk weer net zo leuk 
maken, waarbij we gaan pionieren en, samen met 
de hele groep, de internationale Jamboree On The 
Air/Internet gaan vieren, we alle nieuwe welpen 
gaan installeren en een escape-room gaan doen. 
Tijdens de groepsopkomst op 19 oktober zullen 
Chikai en Lowie dan ook nog geïnstalleerd worden 
als leiding en zal Dolfijn, na precies 30 jaar bij de 
welpen, helaas afscheid nemen. Hij blijft nog wel 
bij de Scouting Tono-groep, in zijn andere 
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functies, dus we zullen hem vast nog regelmatig 
zien. 
 

Naast ons gebouw is het nodige aan de gang. 
De gemeente heeft laten weten dat ze eindelijk 
de beslissing hebben genomen om het Koetshuis 
te herbouwen. Dat wil niet zeggen dat wij daar 
in terug komen, hoewel dat wel een van de 
opties is die we met de gemeente bespreken. 
Hiervoor zijn al grondmonsters genomen en is de 
aanbesteding gestart. Als het goed is zijn 
inmiddels de offertes van de aannemers binnen 
bij de gemeente en zal er een keuze gemaakt 
worden wie het Koetshuis mag neerzetten. Ook 
wordt de watermeter vervangen en is er al 
gestart met kleine werkzaamheden in en om ons 
voormalige gebouw. 
 

Al jaren heeft de Scouting Tono-groep een 
afvalscheidingsstation. Eigenlijk vooral omdat we 
het vreemd vinden dat gezinnen wel hun afval 
moeten scheiden, maar verenigingen en 
instellingen dat nog niet hoeven. Wij zijn hier 
vast mee begonnen. Mede hierdoor zijn we 
genomineerd voor “de Gouden Kliko”. Een 
wedstrijd binnen “Afval the Challenge”, én vorige 
week zijn we tot een van de vijf finalisten 
benoemd! De wedstrijd loopt tot 30 oktober. Het 
idee is vrij simpel: wij dragen via onze social 
media onze ideeën over afval scheiden en 
voorkomen uit, en alle likes, commentaren en 
iedereen die zich geïnspireerd voelt, levert een 
dop op, en elke dop staat voor een punt. Op 10 
oktober is de eerste tussenstand bekend 
gemaakt, en we staan vierde… van de vijf. Dat is 
niet zo heel vreemd; door o.a. het Kids Powerrr 
Event zijn we vrij laat gestart, maar dit kunnen 
we natuurlijk niet zo laten. We zoeken daarom 
hulp: iedereen die onze #AfvalTheChallenge-
berichten liked én voorziet van positief 
commentaar helpt punten verzamelen. Dit kan 
op facebook én Instagram. Helpt u ook mee? 
Doen! 
 

Kent u sponsorkliks nog? Als u eerst naar 
www.scoutingtono.nl gaat, en via ons 
Sponsorkliksblokje naar uw favoriete webwinkel 
gaat ontvangen wij een sponsorbedrag van de 
webwinkel. Een klein bedrag, maar vele kleintjes 
maken best leuke bedragen. We zien de laatste 
maanden een kleine stijging in het aantal 
transacties dat via Sponsorkliks loopt. De grootste 
bijdragen komen van Bol.com, Coolblue en Albert 
Heijn thuisbezorgd. Blijf dat vooral doen! En via 
deze weg iedereen vast enorm bedankt die ons 
steunt via Sponsorkliks. En natuurlijk kan 
Sponsorkliks ook gebruikt worden rond de 
feestdagen als je cadeautjes gaat bestellen. Alvast 
bedankt! 
 

13 t/m 14 juli ................................  Beverkamp
20 t/m 27 juli .............................  Kamp Scouts 
20 t/m 27 juli .............................  Kamp Explo’s 
2 september .................................  Groepsraad 
7 sept ....................................  Eerste opkomst 
28 sept .................................  Brandersfeesten 
5 okt .................................  Kids Powerrr Event 
19 okt ................................................Jota/Joti 
2 nov ............................  Reg. Welpwedstrijden 
6 nov ...........................................  Groepsraad 

In oktober krijgen Jan, Kelsey (Bagheera),  en 
Ira een kaarsje erbij op hun taart. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne dag! 
 
 
 
 

http://www.scoutingtono.nl/

