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ALGEMEEN
Mijn Scouting/Scouting OnLine
Net als elke andere vereniging in Nederland 
houdt de Scouting Tono-groep de gegevens van 
alle leden bij, dus ook van uw kind of van jou 
zelf. Dat doen wij in een online systeem van 
Scouting Nederland: Scouting OnLine, ook wel 
bekend als SOL. Het leuke van SOL is dat je je 
eigen gegevens hier kan inzien, en kunt 
bijwerken bij, bijvoorbeeld, een verhuizing, 
verandering van bankrekening of iets dergelijks. 
Eigenlijk een digitale “Mijn Scouting” dus waar je
zelf aan de slag kunt, maar ook zelf kunt zien 
wat er van jou geregistreerd is. Ook kan je je 
account in SOL gebruiken om je in te schrijven 
voor landelijke scoutingactiviteiten.
Het enige wat je nodig hebt is een account in 
Scouting OnLine… en ook dat kan je zelf 
aanmaken. Ga hiervoor naar de website 
http://sol.scouting.nl, vul je gegevens in en…. Je
kan bij je eigen gegevens. Of die van uw 
kinderen natuurlijk. Kijk ze dan gelijk even na, 
en wijzig wat niet meer klopt.
De vrijwilligers van de Scouting Tono-groep 
kunnen ook bij deze gegevens, maar wel 
beperkt. Zo kan de leiding van de welpen alleen 
bij gegevens van de welpen, de leiding van de 
scouts alleen bij de gegevens van de scouts en 
zo verder. De financiële gegevens kunnen alleen 
bekeken worden door de penningmeester en de 
voorzitter van het stichtingsbestuur, terwijl de 
groepssecretaris alle kinderen kan zien met hun 
adressen, maar bijvoorbeeld weer niet de 
financiële gegevens. Hierdoor is het gebruik in 
overeenstemming met de privacywetgeving (de 
AVG).
Lukt het u toch niet om zelf de gegevens van uw
kind(eren) bij te werken, geef dan verhuizingen 
oid door aan  
ledenadministratie@scoutingtono.nl. Onze 
ledenadministratie voert de wijzigingen dan voor
u uit.

Zakmessen
Sinds 1 januari heeft de gemeente Schiedam in 
de Plaatselijke Verordening opgenomen dat het 
strafbaar is om met een mes over straat te gaan.
Met élk mes, dus waar voorheen een zakmes 

voor een scout volkomen legaal was, is dat – in 
Schiedam - opeens verboden.
Dat heeft ook consequenties voor kinderen die 
hun zakmes-insigne hebben of willen halen. Op 
het terrein van Boerderij Landvreugd zijn 
zakmessen nog steeds toegestaan, mits een kind 
haar of zijn zakmes-insigne heeft en/of met 
toestemming van de leiding. Alleen voor het 
meenemen van een zakmes van huis naar het 
groepshuis geldt dat het zakmes vanaf nu goed 
verpakt zal moeten zijn.
Nu zal het waarschijnlijk niet zo’n vaart lopen, 
maar om aan alle nieuwe regels te voldoen moet, 
tijdens vervoer, een zakmes niet direct bruikbaar 
zijn. Dus goed ingepakt meenemen valt binnen de
plaatselijke regels, een zakmes los in je jaszak 
niet.

VAN DE BEVERS
De bevers zijn in januari begonnen met een 
vogelopkomst. We kregen een brief van Bas Bos 
die ons vertelde dat de vogels onze hulp nodig 
hadden. Bewapend met zoekkaart en verrekijker 
hebben we gekeken welke soorten er in en om de 
boomgaard leefden. Daarna hebben we vetbollen 
voor de arme vogels gemaakt, natuurlijk hebben 
de vogels ook een dak boven hun hoofd nodig, 
deze hebben we daarna met Sterre en Professor 
Plof gemaakt.
De week erna is Mees geïnstalleerd, iets waar wij 
als bevergroep erg blij mee zijn! Daarna zijn we 
de wijk in gegaan om zoveel mogelijk afval te 
verzamelen. We hebben vanuit de wijk hier een 
hoop complimenten voor hebben gekregen. Dit 
was een mooie voorbereiding voor de opkomst 
erna, waarbij de bevers meededen met de Afval 
workshop.

VAN DE GLIMWORMPJESKRING
4 januari
Dit jaar een nieuwjaarsopkomst in stijl. Vandaag 
doen de Welpen samen met de Scouts een 
smokkelspel in het Pr. Beatrixpark. Daar 
aangekomen blijkt dat we een smokkelspel gaan 
doen met echt nepvuurwerk (of is het nou nep 
echt vuurwerk?).
Met potten en pijlen trekken de Welpen en Scouts 
door de bosschages, maar het is opletten 
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geblazen; de douane ligt op de loer om de 
smokkelwaar af te nemen.
Na de eerste spelronde is het tijd om te toosten 
op het nieuwe jaar. Speciaal hiervoor zijn er 
champagneglaasjes van het Groepshuis 
meegenomen. Hierna wisselen de douaniers en 
smokkelaars van rol en wordt er een tweede 
ronde gespeeld. 
11 januari
Hoe krijg je het op z’n Scoutings warm? Door 
simpelweg een vuurtje te stoken; maar hoe doe 
je dat eigenlijk en kunnen onze Welpen dat al 
zelf? En ja, dat kunnen ze. Met korte instructie 
van de leiding beginnen de nesten met het 
verzamelen van hout bij de vuurtonnen die 
hiervoor zijn aangerukt. Zij die een zakmes-
insigne hebben, maken kleine snippers om het 
vuur als het opgebouwd is met één lucifer aan te
kunnen krijgen.
Boven de vuurbakken hangt een touwtje, het 
nest dat als eerste zijn touwtje doorbrandt, heeft
gewonnen. Als alle vuurtjes branden, komen de 
zeepkloppers tevoorschijn en worden ze gevuld 
met popcornmais.
18 januari
Vandaag werken de Welpen aan een gedeelte 
van het insigne Kunstenaar, met naald en draad 
gaan de Welpen aan de slag om een sokpop te 
maken, Chikai had hiervoor al een voorbeeldje 
gemaakt. Het draad in het oog van de naald 
krijgen is toch knap lastig. Met behulp van 
knopen als ogen, stiften om het mondje te 
maken en touwtjes in alle kleuren worden het 
allemaal vrolijke sokpoppen. Als de limonade op 
is, gaan we allemaal een supergave 
aardappelstempel maken, door steekvormpjes in
de aardappels te drukken en het overtollige 
eromheen weg te snijden, maken de welpen 
hele mooie aardappelstempels in de vorm van 
honden, hartjes, letters en spookjes. Na de 
opkomst hebben de welpen nog de gelegenheid 
om verder te werken aan het insigne 
Kunstenaar.
25 januari
Vorig jaar heeft onze Groep meegedaan aan de 
wedstrijd om de Gouden Kliko. Ondanks inzet 
van alle leden en ouders hebben we helaas niet 
de kliko zelfs, maar wel een workshop gewonnen
om afval een tweede leven te geven. Daarom is 
vandaag Yvon Koopman (onder meer bekend 
van het Leidsche Torentje) te gast. Onder 
begeleiding van haar en de leiding maken de 
Bevers, Welpen en Scouts mooie en originele 
koelkastmagneten en broches van oude kranten 
en tijdschriften.

Autowasstraat
Om geld in te zamelen voor hun zomerkamp 
organiseren de scouts volgende week zaterdag, 8 
februari van 10:00 uur tot 14:00 uur, een 
autowasstraat. Dus zit uw auto nog onder de 
pekel van deze 'winter'? Kom uw auto dan laten 
wassen voor maar €5,00! Dat is alleen de 
buitenkant, wij doen géén interieurverzorging. 
Aanmelden is niet nodig, wij werken op volgorde 
van aankomst, wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt. Uiteraard staat er een kopje koffie of thee 
voor u klaar terwijl u wacht.

VAN DE STICHTING
Al enkele maanden heeft de Stichting Scouting 
Tono een sponsor, De Pers Groep Distributie. Als 
onderdeel van de sponsorovereenkomst kon DPG 
Distributie gebruik maken van het welpenlokaal. 
Afspraak hierbij was dat zij op zaterdagen voor 
09:00 het lokaal ontruimd heeft, zodat de leiding 
de opkomst kan voorbereiden.
In de praktijk bleek dat dit tijdstip voor onze 
sponsor erg lastig was te halen. Dat leverde de 
lastige situatie op dat DPG Distributie zich wel aan
de afspraak wilde houden, maar het niet kon, en 
tegelijkertijd onze vrijwilligers vaak niet om 09:00 
aan het voorbereiden van de opkomsten kon 
beginnen. Om deze reden zijn de activiteiten 
binnen de sponsorovereenkomst verhuisd naar de 
grote garderobe. We gaan gezamenlijk kijken of 
de sponsoractiviteiten daar net zo goed tot hun 
recht komen, zonder dat op zaterdagen het 
welpenlokaal ontruimd hoeft te worden.
Het gevolg hiervan is dat we niet langer de meest 
linkse buitendeur zullen gebruiken, maar de leden 
van de Scouting Tono-groep nu via de buitendeur 
van de grote zaal naar binnen kunnen. Ook zal 
een gevolg zijn dat het welpenlokaal opgeruimder 
zal zijn, en het halletje achter minder last zal 
hebben van rondslingerende kranten o.i.d. Op 
deze manier hopen we nog lang te kunnen 
genieten van het sponsorschap van DPG 
Distributie.

Sponsorkliks
Naast het sponsorschap van DPG Distributie kunt 
u ons zelf sponsoren, en dat kan nog gratis ook. 
Helaas heeft Sponsorkliks ons laten weten dat 
Albert Heijn Thuisbezorging hun website aan het 
verbouwen is. Hierdoor werkt Sponsorkliks niet bij 
AH tot maart. Dat is wel jammer, want AH was 
vorig jaar de grootste bijdrager aan de inkomsten 
via Sponsorkliks. Gelukkig werken alle andere 
webwinkels nog wel, waaronder Coolblue, 
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Bol.com, Wehkamp etc. Wilt u daar iets 
bestellen, ga dan eerst naar 
www.scoutingtono.nl, scroll even naar het stukje
over Sponsorkliks, zoek uw favoriete webwinkel 
op. U kunt nu via de normale site van de 
webwinkel bestellen, betaalt de normale 
bedragen, alleen is een (heel) klein percentage 
nu voor de Scouting Tono-groep. Alvast 
bedankt!

HIKES, INTERESSEKAMPEN EN 
TRAPPERSEXPEDITIES (HIT’S)
De HIT’s; bij veel scoutinggroepen een begrip, 
bij de Scouting Tono-groep helaas nog niet zo 
bekend. In het paasweekeinde organiseert 
Scouting Nederland zo’n 90 Hikes, 
Interessekampen en Trappersexpedities, kortom:
HIT’s. Elke HIT wordt georganiseerd door een 
team van ervaren Scouts die geselecteerd zijn 
door Scouting Nederland. Bij de meeste HIT’s 
kan je zelf deelnemen, bij sommige HIT’s doe je 
mee samen met (een van) je ouders. Zo zijn er 
HIT’s voor bevers (met ouders), voor welpen 
(met of zonder ouder), scouts, explorers en 
roverscouts. Natuurlijk hoef je je niet in je eentje
in te schrijven: je kunt ook met een medescout 
afspreken samen te gaan. Op 
http://hit.scouting.nl
lees je alles over de 80 HIT’s en de 9 locaties 
waar ze worden gehouden.
Je kampeert tijdens het paasweekend in de tent 
die je zelf meeneemt. Alle HIT’s worden 
gehouden op een van de Scouting-
labelterreinen, dus er zijn genoeg voorzieningen 
om te douchen, water te halen en vaak is er ook
nog een kleine scoutshop. Waar je je tent opzet 
overleg je met de leiding van de HIT die 24 uur 
per dag een oogje in het zeil houdt en alle 
programma-onderdelen begeleiden.
Om toch een paar voorbeelden te noemen: De 
Bever-hit in Alphen of in het mooie Mook voor 
kinderen van 5 tot 7 jaar samen met een ouder, 
de Ouder-Kind-Hike in Baarn of Dwingeloo voor 
kinderen van 7 tot 11 jaar, de Mega-geocache-
HIT voor kinderen van 11 tot 14 jaar, het EHBO/
BHV-kamp voor iedereen boven de 18, het Kamp
Culinair (>18 jaar), de Beginnershike-HIT voor 9
tot 12-jarigen, het Woodcamp voor 11-14-
jarigen, de Grijze Jager Junior-Hit (9-12 jaar), de

Avon(d)/(t)uur-hit (7-11 jaar met ouder), de 
Theaterhit, de hit “Girls on a Mission” (11-15 jaar),
de Meidenhit (14-18 jaar), het Kookkamp (11-14 
jaar), de L.A.R.P.-hit, de MotorHIT, de CSI; Crime 
Scout Investigation-HIT, de Wie-is-de-Mol-hit, de 
Treasure Hunt Hit, de Bourgondische 
AutopuzzelHIT, de Kano-Expeditie-HIT en nog 
veel, veel meer. Download de HIT-krant op http://
hit.scouting.nl en schrijf je in. Oh ja, inschrijven 
doe je zelf, met je eigen Scouting OnLine-account.
De inschrijvingen sluiten op 29 februari.
Wil je eerst een indruk? Er zijn mooie filmpjes van 
de HIT’s te vinden via 
https://www.google.com/search?
q=scouting+hit&tbm=vid. 

KERSTKAARTENACTIE
In december hield de Scouting Tono-groep de 
kerstkaartenactie. Voor een laag bedrag bezorgen 
wij al uw kerstkaarten binnen Schiedam. Voor 
deze actie zijn zo’n 100 kerstkaarten ingeleverd. 
Deze zijn allemaal ruim voor de kerst bezorgd op 
de juiste adressen, en dat was heel wat beter dan 
TNTPost (inclusief haar dochter Sandd) het deden!
Zoals het er nu naar uitziet zullen we voor de 
kerst van 2020 weer kerstkaarten gaan bezorgen. 
Wilt u ze dit jaar wel op tijd bezorgd hebben, en 
nog goedkoper ook? Denk er dan aan uw 
kerstkaarten via ons te versturen!
 
ACTIVITEITENKALENDER
16 jan......................................Bestuursoverleg
22 jan ...........................................Groepsraad
25 jan...............Regiomarkt/Nieuwjaarsreceptie
27 jan..............................Bestuursontwikkeling
15 feb.........................................Playbackshow

JARIG IN JANUARI & FEBRUARI
In januari is er geen Tamtam uitgekomen. Dat wil 
natuurlijk niet zeggen dat we de jarigen van 
januari niet alsnog willen feliciteren! 
Dus: Floor, Manta, Storm, Efraïm, Vera & 
Shannon, alsnog van harte gefeliciteerd.
En in februari vieren Amy, Peter en Brian hun 
verjaardagen. Allemaal een fijne dag toegewenst!
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