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Het einde van het jaar nadert met rasse
schreden en voor de komende periode staan er
bij onze groep de nodige acties op de kalender.

Sint

Ook in oktober hebben de bevers een heel hoop
gedaan. We begonnen met het Kids Powerrr
Event, hiervan hebben we een kijker gekregen die
we allemaal hartelijk ontvingen. De week erna
begonnen we met de Rozemarijn badge. Het ging
over gezond en ongezond eten, nog best een
klusje!

Al jaren kunt u in december bij de Scouting
Tono-groep terecht wanneer u graag een
huisbezoek van Sint Nicolaas wil. Onze eigen
regelpieten beginnen doorgaans al meteen na de
zomervakantie met de voorbereidingen hiervoor. Op 12 oktober zagen we tijdens de Jota-Joti hoe
Meer informatie hierover vindt u op onze website ook Professor Plof zijn insignes opgespeld kreeg.
Er waren wel 5 installaties in totaal, dus het
http://sinterklaas.scoutingtono.nl.
wachten was soms een beetje lastig...
Kerst
Daarnaast willen we dit jaar ook een
Helaas hebben we een weekje ook geen opkomst
kerstkaartenactie houden. Voor een klein
gehad, dit doordat we maar met 3 (en soms 4)
bedragje kunt u uw kerstkaarten binnen
Schiedam laten bezorgen door de Scouting Tono- bevers zijn. Als er 2 mensen ziek zijn, ben je
alleen met de leiding, ook niet echt heel leuk...
groep. Meer hierover verderop in deze Tono
Tamtam en als extra bijlage vindt u nog een flyer Ken jij nog kinderen tussen de 4 en 7 jaar? Nodig
ze dan een keertje uit om bij ons te komen kijken!
waar alle informatie bij elkaar staat.

Jamboree 2020
Twee van onze scouts, Darko en Megan, hebben
zich aangemeld om volgend jaar mee te doen
aan de Europese Jamboree, die gehouden zal
worden in Gdansk in Polen. De andere Scouts
mogen hier vanwege hun leeftijd niet naartoe,
maar daar heeft de Scoutsstaf een oplossing
voor gevonden: de overige scouts gaan naar de
Nationale Jamboree, die op dezelfde tijd als de
EJ, plaats zal vinden in Zeewolde.
Nu begrijpt u dat deze Jamboree een stuk
duurder is dan een regulier kamp. De leiding
heeft besloten om voor de Nationale Jamboree
de helft van het deelnamegeld aan de ouders te
vragen; dit komt ongeveer overeen met wat men
voor een “normaal” kamp zou betalen. De
andere helft gaan de scouts het komende half
jaar zelf inzamelen en verdienen.
Over de eerste twee acties die ze hiervoor
opgezet hebben leest u alles in het stukje van
het Oerwoudvendel.

Afgelopen opkomst hebben we allemaal onze
Rozemarijn Badge verdient met een heuse Bever
M@sterchef, met super strenge juryleden!
Komende periode gaan we aan de slag met
huttenbouwen en na de intocht zien we elkaar bij
levensgrote bordspellen. Op 16 november is er
dan ook geen opkomst!

Oktober begon leerzaam voor de welpen van de
Glimwormpjeskring met het mini-pionieren. Omdat
het buiten wel erg hard regende zijn we het
laatste stukje van de opkomst zelfs gaan pionieren
met satéstokjes en marshmallows! Tijdens de
internationale Jamboree On The Air/Jamboree On
The Internet deden we mee met de
groepsopkomst. Seinen met vlaggen, een tocht
met portofoons en nog veel meer rond
communicatie. Trots waren we toen Chikai en
Lowie geïnstalleerd werden als leiding bij de
Glimwormpjeskring en triest toen Dolfijn afscheid
nam, na 30 jaar leiding geven. Elke welp had voor
hem een vraag over de laatste 30 jaar. Als
afscheidscadeau kregen we van Dolfijn een
parachute om mee te spelen en iedereen kreeg
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een gipsen dolfijn. Een week later was er alweer
een officieel gedeelte toen Jasmijn, Lieke,
Shannon, Coen en Efraïm werden geïnstalleerd
als welp. Daarna deden we leuke spelen in de
boomgaard. De maand oktober sloten we af met
een ingewikkelde escape-room. Samenwerking,
doorzettingsvermogen en héééél goed nadenken
zorgde er voor dat iedereen op tijd de escaperoom kon verlaten.

Kethel
Groenoord
Spaland

Vlaardingseweg 14
Obrechtstraat 27
De Akkers 5

Hoe werkt het?
U schrijft en adresseert uw kerstkaarten, maakt
hier een bundeltje van (met een elastiekje, of stop
het bij elkaar in een grote envelop oid), en doe
hier een envelopje of zakje met het juiste bezorgbedrag bij. Dit geheel geeft u af op één van de
genoemde adressen en wij doen de rest.

Helpt u mee en eet u mee?
De scouts willen op kamp naar de Nationale
Jamboree. Dit kost een hoop geld en daarom
gaan de scouts de helft zelf inzamelen (de
andere helft vragen wij aan de ouders). De
eerste actie is een inzamelingsactie van lege
statiegeldflessen en kratten. Heeft u die nog
over en niet nodig om uw eigen boodschappen
te bekostigen? Neem ze dan iedere
zaterdagochtend en gooi ze in een van de twee
zwarte tonnen bij onze milieustraat! De scouts
zullen u heel dankbaar zijn!
De tweede actie staat ook al gepland op 7
december a.s. Dan openen de scouts hun
eigen scouts restaurant, waarmee ze ook een
vaardigheidsinsigne kunnen verdienen. Voor
maar €15,00 p.p. kunt u genieten van een
heerlijk 3-gangen keuzediner inclusief drinken.
Schrijf u nu in via het onlineformulier:
https://docs.google.com/forms/d/1I3bEKwXrDBC
bRfbjGU5B_D87BqhUOzYXB72EIQdJZcc/

Dit jaar houdt Scouting Tono-groep een
Kerstkaartenactie. Dit om geld in te zamelen
voor de groep. Voor 35 cent per kaart bezorgen
vrijwilligers van Scouting Tono-groep uw
kerstkaarten bij uw vrienden, kennissen en
familie in Schiedam. Gaat u veel kaarten
verzenden, bij ons kunt u een bundel van 20
kaarten laten bezorgen voor vijf euro. Wij
bezorgen in de postcodegebieden 3111 – 3125
en kaarten kunnen tot vrijdag 13 december bij
onderstaande inleveradressen worden
ingeleverd. Ook is het mogelijk om uw kaarten
op zaterdag, voor of na de opkomst van uw kind,
af te geven op het groepshuis.
Centrum
Oost
Gorzen
Slachthuisbuurt
West

Groenweegje 113
Oostsingel 43
Rijnstraat 27B
Vlaardingerdijk 474
F. Haverschmidtlaan 35

Vanuit het stichtingsbestuur is deze keer niet zo
heel veel te melden, behalve dan dat we van de
gemeente Schiedam hun visie-document met
verschillende mogelijke scenario’s voor de
toekomst van complex Landvreugd hebben
ontvangen. Hierin worden vijf varianten op een rij
gezet hoe o.a. het WOT, de voedselbank en nog
een aantal instellingen mogelijk ruimte kunnen
krijgen in de voormalige boerderij. De Scouting
Tono-groep zal hier ook een plaatsje moeten
krijgen. De huisvestingscommissie buigt zich nu
over dit document en zal ons standpunt
formuleren. Er is inmiddels een afspraak gemaakt
om onze reactie te bepreken met de betreffende
ambtenaar.
Eind oktober is ook het bestuurlijk overleg van de
vier Schiedamse Scoutinggroepen met de
ambtelijke staf van de afdeling jeugd geweest.
Hier wordt voornamelijk gesproken over praktische
zaken in de relatie tussen de gemeente en de
scoutinggroepen in Schiedam, waarbij de
huisvesting van de Scouting Tono-groep uiteraard
ook even aan bod is geweest.

Oktober afvalmaand! Zo begon de race naar de
Gouden Kliko. Een race waarin de Scouting Tonogroep was genomineerd omdat wij al jaren een
afvalscheidingsstation hebben. Dat schijnt
bijzonder te zijn, omdat verenigingen en bedrijven
hun afval helemaal niet hoeven te scheiden.
Een stortvloed aan berichten op onze social media
was het resultaat. Berichten waarin we vertelden
wat we allemaal nog meer deden, vaak niet eens
zo bewust, maar daarom niet minder belangrijk.
Een aantal kinderen gaf zich op om hier filmpjes
over te maken, waarin zij zelf vertelden wat we
doen. Filmpjes waar we ontzettend trots op zijn!
We begonnen met een enorme achterstand,
omdat we eigenlijk nog bezig waren met het Kids
Powerrr Event. Maar wat een enthousiasme van
verschillende ouders! De ene ouder gaf de ene
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#TipVanEenOuder na de andere, de andere
ouder maakte foto’s als hun bever of welp naar
een Afvalpunt ging, ging ploggen, afval
bespaarde of hergebruikte, de volgende ouder
likete al onze berichten of voorzag ze van
commentaar. Ontzettend en ontzettend leuk! Een
enorme inhaalrace begon, en in de laatste week
kregen we regelmatig te horen dat het om een
nek-aan-nek-race ging tussen Anne Bode en de
Scouting Tono-groep. Donderdagavond 31
oktober reikte wethouder Jeroen Ooievaar de
Gouden Kliko uit. Ook hier bleek dat het verschil
tussen de nummers 1 en 2 mnimaal waren en…
Anne Bode toch nipt aan kop ging. Geen Gouden
Kliko dus, maar als nummer twee ontvingen we
wel een tegoedbon voor een Workshop met
kunstenares Yvon Koopmans. We gaan met haar
in overleg, maar waarschijnlijk zo rond januari
komt zij langs voor een workshop.
Vanaf deze plaats al die enorm enthousiaste
ouders nogmaals enorm bedankt, jullie waren
top! En natuurlijk alle kinderen bedankt, zonder
jullie hulp was het zeker niet mogelijk.

De feestdagen komen er aan. Veel mensen
zullen weer heel wat cadeaus online bestellen.
Misschien hét moment om even aan ons te
denken? Als je eerst naar www.scoutingtono.nl
gaat, en onder het kopje “Sponsorkliks” je
favoriete webwinkel opzoekt, kun je op de
normale manier bestellen met de normale
prijzen. Maar omdat de website ‘onthoud’ dat je
via onze Sponsorkliks bent gekomen. Uiteraard
kunnen wij níet zien, wát u precies besteld
heeft; zelfs niet wíe er iets besteld heeft. Het
enige wat wij zien is dát er iemand via onze site
iets besteld heeft. Hiervoor krijgen wij dan
enkele procenten provisie; dit zijn allemaal kleine
bedragen, die bij elkaar een mooie extra steun
voor de Scouting Tono-groep vormen. De meeste
webwinkels doen mee, waaronder Bol.com,
CoolBlue en Booking.com.
Tip: zoek op www.scoutingtono.nl onder
“Sponsorkliks” je favoriete webwinkel op. In
plaats van op de knop te klikken gebruik je nu je
rechtermuisknop om een ‘favoriet’ te maken in je
browser. Zet die favoriet in de knoppenbalk van
je browser, en de volgende keer kan je nóg
makkelijk mét Sponsorkliks naar je favoriete
webwinkel. Alvast bedankt!
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6 nov ........................................... Groepsraad
12 nov ........................................... Regioraad
16 nov ......... Bevers geen opkomst ivm intocht
30 nov ................................. Sinterklaasviering
15 dec ..... Kerstviering en laatste opkomst 2019

Hieperdepiep hoera! Voor Pars en Addy.
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

