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Afgelopen zaterdag vierden alle leden van de 
Scouting Tono-groep en hun ouders alvast een 
beetje kerst. Eigenlijk was het de bedoeling om 
op het plein bij de winkels, waar ook de 
kerstboom stond, te gaan knutselen, maar 
omdat het heel erg hard waaide, leek het toch 
handiger om maar binnen te gaan knutselen. 
Iedereen heeft geholpen om een mega-slinger te 
maken voor in de boom, en daarnaast kon 
iedereen nog kiezen wat voor versiering ze graag 
wilden maken: er konden sneeuwuiltjes gemaakt 
worden, kralenversieringen en kerststerren van 
wol.  
Toen we genoeg versieringen hadden, zijn we 
met zijn allen naar de kerstboom op het plein 
gelopen en hebben deze samen versierd. Wat is 
ie mooi geworden! 
Nadat de boom versierd was, gingen we terug 
naar de boomgaard, waar bij het kampvuur 
allerlei lekkere hapjes en warme drankjes op ons 
wachten. 
Volgende week hebben bijna alle speltakken 
kerstvakantie, alleen de bevers gaan nog een 
weekje langer door.  
Op 4 januari beginnen alle speltakken, behalve 
de bevers, weer. De bevers beginnen weer op 11 
januari. 
Rest ons nog iedereen fijne feestdagen toe te 
wensen. Doe voorzichtig met vuurwerk! We 
hopen iedereen in het nieuwe jaar weer in goede 
gezondheid te mogen verwelkomen. 
 

Deze periode hebben de bevers de Rozemarijn- 
batch behaald! Deze hebben zij verdiend door te 
koken en te bakken en hun eigen eetdagboek bij 
te houden. Hierin schreven ze op wat ze die 
week allemaal hadden gegeten. Ook moesten zij 
letten op de veiligheid bij al het koken. 
Ook was veiligheid erg handig bij het hutten 
bouwen. Druk in de weer met zware pallets, 
spijkers, hamers en zagen hebben de bevers in 
een opkomst tijd een ware beverburcht 
gebouwd, zelfs met een heus dakterras. Toen de 
hut af was is deze nog versierd met rode verf. 
De kleur van de Beverspeltak. 

Levensgrote bordspellen stond ook op het 
programma deze periode en wat hebben we een 
lol gehad! Alle spelletjes die vroeger gespeeld 
werden waren nu levensgroot zodat je zelf voor 
pion kon spelen! Onder andere kwamen de spellen 
mens-erger-je-niet, slangen en ladders en 
Rummikub met levensgrote stenen voor in het 
programma. 
Deze periode hebben de bevers ook geleerd hoe 
het is om te leven met een beperking, want hoe 
moeilijk is het nou als je niet kan zien of niet kan 
lopen? Zo moeilijk kan dat toch niet zijn? Nou, dat 
bleek dus inderdaad wel iets moeilijker dan 
gedacht! Zo moesten we blind een parcours lopen 
en een route volgen met een rolstoel. De bevers 
weten nu hoe het is om iets minder goed te 
kunnen dan gezonde mensen. 
Wij kijken uit naar de volgende maand met op 21 
december onze laatste opkomst van het jaar: 
kerst en nieuw. Dit is een week later dan de 
kerstopkomst van 14 december. De bevers zien 
elkaar weer op 11 januari in het nieuwe jaar. 
 

De welpen hebben het de afgelopen maand weer 
druk gehad met een echte reis om de wereld. Met 
overnachting in Afrika, wintersport in Oostenrijk, 
eten in China en nog veel meer. Ook lekker bezig 
zijn met een kompas was geen probleem voor het 
insigne spoorzoeken. Sinterklaas had ook goed 
opgelet, want nadat de welpen hebben gebakken 
voor de Sint en zijn Pieten kregen ze allemaal een 
eigen kompasje en voor de speltak een groot 
mikado-spel. Ook hebben de welpen nog een 
grote kettingreactie gemaakt met allerlei 
materialen en hebben we Storm geïnstalleerd. 
 

Dit jaar heeft de Scouting Tono-groep voor het 
eerst een kerstkaartenactie georganiseerd. Bij de 
vorige Tamtam was hiervoor een flyer bijgevoegd. 
Het idee was dat mensen hun kerstkaarten voor 
adressen in Schiedam bij een aantal 
inleveradressen kwijt konden, en dat wij deze voor 
een klein bedragje voor u bezorgen.  
Nu is dit een hele nieuwe actie, die (hopelijk) in de 
toekomst nog gaat groeien doordat er meer 
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bekendheid komt. En kerst valt dit jaar midden 
in een week, waardoor de sluitingsdatum van 
deze actie eigenlijk al heel vroeg viel. Maar 
ondanks deze factoren mag de Scouting Tono-
groep dit jaar bijna 100 kerstwensen gaan 
bezorgen, en dat is toch een heel leuk begin. 
Volgend jaar het dubbele?? 
 

De afdeling Huisvesting van de gemeente 
Schiedam heeft een document gemaakt over de 
toekomst van complex Landvreugd. Dit omvat 
het geheel van de voormalige boerderij, het 
afgebrande koetshuis en de landerijen hier 
omheen. De huisvestingscommissie van de 
Stichting Scouting Tono is door de afdeling 
uitgenodigd om dit document te bespreken. 
Helaas valt hierover alleen te melden dat dit 
overleg zwaar tegen viel. Sinds januari zijn we 
nu met Huisvesting in overleg over definitieve 
huisvesting op complex Landvreugd. Hierin zijn 
altijd drie scenario’s besproken. In het document 
over de toekomst van Landvreugd komt de 
Scouting Tono-groep echter alleen in een enkele 
bijzin voor. De reden hiervoor is, volgens de 
afdeling Huisvesting, dat wij volgens hun 
beslisboom geen ondersteuning kunnen krijgen. 
Dat is iets wat lijnrecht indruist tegen wat we al 
in januari met wethouder van Aken hebben 
afgesproken en is blijkbaar even vergeten. Dat 
we sinds januari, dus al 10 maanden, hierover 
praten komt nu niet in het document terug en 
dat is ronduit beschamend. 
Voor de huisvestingscommissie van de Stichting 
Scouting Tono rest nu niets anders dan terug te 
gaan naar de wethouder om haar aan haar 
toezeggingen te herinneren, en haar te vragen 
de afdeling Huisvesting te wijzen op de 
gemaakte afspraken. 
 

In de vorige Tono Tamtam hebben we weer een 
oproep gedaan om, bij het bestellen van 
sinterklaascadeaus, Sponsorkliks te gebruiken. 
Tenslotte kost dat niemand wat extra’s, en wij 
ontvangen dan een kleine commissie. Hoe is dat 
gegaan? 
Als we kijken naar de periode van 1 november 
tot en met 5 december dan zijn er 12 transacties 
geregistreerd via Sponsorkliks: Zes hiervan zijn 
van de bezorgservice van Albert Heijn en zijn 
reguliere transacties die we eigenlijk elke week 
binnen krijgen. Dit leverde € 16,93 op voor de 
Stichting Scouting Tono. De andere zes 
transacties zijn allemaal bij Bol.com. Zeker 

weten doen we dit natuurlijk niet, maar het is wel 
waarschijnlijk dat het hier om cadeaus voor de 
sint gaat. Deze zes transacties hebben € 2,65 
opgeleverd. 
Misschien is het hierbij leuk om even naar het hele 
jaar te kijken. Voor 2019 zijn er (tot 5 december) 
precies 100 transacties geweest.  
Kijken we even verder terug tot het begin van de 
actie, dan zijn dit de opgehaalde bedragen 
(waarbij er in 2019 nog best wat bedragen bij 
kunnen komen): 
 

 
 
Bent u nog van plan om kerstcadeaus te bestellen 
bij uw favoriete webwinkel? Ga dan even naar 
www.scoutingtono.nl, scroll naar het Sponsorkliks 
stukje en kies uw favoriete winkel. Deze winkel 
weet nu dat voor deze bestelling er een kleine 
commissie naar de Scouting Tono-groep mag. Zelf 
betaalt u niets extra’s, en wij kunnen niet zien wie 
er iets heeft gekocht of wat er is gekocht. Zo 
sponsort u ons… gratis! 

 

21 dec .......................  Laatste opkomst Bevers 
4 jan  ... 1e opkomst 2020 (behalve voor Bevers) 
11 jan ................................. 1e opkomst Bevers 

 

In december krijgen Frans en Dolfijn een extra 
kaarsje op hun taart! Van harte gefeliciteerd! 
 
 
 
 

http://www.scoutingtono.nl/

