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VAN HET BESTUUR

We leven in “interessante” tijden: van het ene op het andere moment
mochten we in maart ineens niet meer naar school, niet meer naar het
werk, en ook niet meer naar Scouting en andere verenigingen. Ineens
moest je “Online” naar school of naar je werk. Dat was voor iedereen
behoorlijk wennen. Toen onze vrijwilligers eenmaal van de eerste
schrik bekomen waren, zijn ze keihard aan de slag gegaan om online
thuis-opkomsten te organiseren. 

Nu, na ruim twee ruim twee maanden thuis scouten, zijn we blij dat we
weer “gewoon” bij elkaar mogen komen bij ons eigen gebouw. Het is
natuurlijk nog niet helemaal gewoon, want we moeten ons nog steeds
aan enkele strenge regels houden, maar onze leden kunnen inmiddels
weer lekker buiten bezig zijn. 

Door de Corona-crisis konden de kampen ook niet doorgaan. Het Hemelvaarts-kamp van de Welpen
is vervallen, en de Scouts zouden dit jaar naar de Nationale Jamboree gaan. Twee van hen zelfs naar
de Europese Jamboree. Deze grote evenementen zijn afgelast. Klein lichtpuntje: de Europese
Jamboree in Polen is een jaartje opgeschoven, dus degenen die daarheen zouden gaan, krijgen
volgend jaar een herkansing.

Inmiddels zijn de regels rondom jeugdkampen weer versoepeld, en zou het weer mogelijk zijn om
onder hele strenge voorwaarden op kamp te gaan. Wij hebben besloten om dit jaar geen zomerkamp
te organiseren voor bevers, welpen en scouts. Voor de Stam gelden andere regels, omdat de
meesten van hen boven de 18 zijn, en zij zijn nu aan het bekijken of ze deze zomer nog samen op
pad zullen gaan.

Zoals we hierboven al zeiden, wij zijn blij dat we weer “gewoon” mogen scouten, maar veel
verenigingen mogen of kunnen hun activiteiten nog niet oppakken. Daarom heeft de overheid de
verenigingen die wél weer konden beginnen gevraagd om hun bijeenkomsten ook open te stellen
voor niet-leden. Aan dit verzoek geven wij natuurlijk graag gehoor. Onze opkomsten zijn tot 1
september (in de praktijk dus tot aan de zomervakantie) open voor alle kinderen. Gratis. Dus ook
broertjes of zusjes van onze leden mogen de komende weken meedoen, bij hun eigen leeftijdsgroep.
Heeft uw kind hier ook zo’n zin in? Meld hem of haar dan even aan via info@scoutingtono.nl of via de
website. Het aantal plaatsen is uiteraard niet onbeperkt, dus aanmelden is verplicht. Na 1 september
beoordelen we aan de hand van de regeles die dan gelden, of we de actie verlengen of niet.

VAN DE BEVERS

Eindelijk, het is zo ver! De Bevers zijn weer begonnen. Na 6 weken thuis allemaal leuke brieven en
opdrachten te hebben gekregen van de verschillende themafiguren, mochten we weer op de groep
verzamelen. De Bevers begonnen aan hun eigen museum voor de Keet Kleur badge. Maar zo’n
museum is natuurlijk niet in één dag gebouwd, dus zijn we 3 weken bezig geweest om het af te
krijgen. De eerste week hebben de Bevers hun eigen dier gemaakt, natuurlijk vol met glitters! De
tweede week was het tijd om beroemde foto’s en schilderijen na te maken, deze foto’s heeft u
ongetwijfeld gezien op onze Social Media. En de derde week was het tijd om een mooi kostuum te
maken voor de opening van het museum. Aan het eind van de opkomst hebben we foto’s gemaakt
en hoopten we dat Keet Kleur het museum mooi vond. En ja hoor, gelukkig! We kregen allemaal de
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Keet Kleur Beverbadge! Verder hebben we afgelopen week 3
kijkers mogen verwelkomen! Wat leuk dat jullie er waren, tot de
volgende keer :)

De komende weken staan levend ganzenbord en vier opkomsten
over de natuurelementen (vuur, lucht, aarde en water) op het
programma. De laatste opkomst van het seizoen zal waarschijnlijk
op 11 juli vallen, dan gaan we met z’n allen iets leuks doen, alleen
is de leiding nog flink aan het brainstormen over de precieze
activiteit.

De Bevers draaien nu elke zaterdag van 12:30 tot 14:00. Wist je
dat je tot aan september gratis mee kan doen? Wil je een keertje
meekijken? Neem dan contact op met info@scoutingtono.nl, dan
weten we dat je langskomt. Houd ook de website en onze Social
Media in de gaten. Mocht er iets veranderen qua tijden, dan komt u
het via die weg het snelst te weten. Tot snel!

VAN DE GLIMWORMPJESKRING

De welpen zijn weer blij. Na een aantal online opkomsten konden ze
eindelijk weer normale opkomsten draaien. Zo hebben ze met zijn
allen een kampvuurtje opgebouwd. Die ze met 1 lucifer aankregen.
Verder hebben ze ook nog en groot ganzenbord gespeeld helemaal in
het junglebook thema. Bij elk vakje had een junglebook dier een
opdracht voor ze, of kwamen ze in een modderstroom terecht
waardoor ze weer vanaf het begin moesten beginnen. En laatst
hebben ze ook weer geoefend met het leggen van knopen. En daarna
natuurlijk lekker veel rennen en spelen. Het was extra gezellig
allemaal gezien we ook een hoop kijkers hadden. Wij zijn blij dat we
weer lekker aan de slag kunnen. En hebben ook voor de komende
weken weer leuke dingen op de planning staan.

VAN HET OERWOUDVENDEL

De Scouts zijn in maart goed bezig met hun acties om geld voor hun zomerkamp in het laatje te
brengen. Lekker  aan de bak  voor de Bake Sale, armbandjes knopen voor de vrijmarkt op
Koningsdag en gerechtjes bedenken voor het grote BBQfeest.  

Verder oefenen we onze skills op het gebied van tochttechnieken en zijn we goed op weg naar de
Regionale Scouting Wedstrijden. Maar echt superveel zin hebben we in het weekeindje
proefkamperen in de boomgaard, compleet met kampvuur, kookwedstrijd en hike.  Alles dat we in de
wintermaanden tijdens de opkomsten geleerd hebben, kan in het voorjaar eindelijk voor het echie!!!   

Totdat  half maart heel Nederland in lockdown gaat en ook de Oerwoudgeluiden verstommen. 

Gelukkig hebben we de ScoutsApp.  En een Crazy88. Een handvol  Scouts doet z'n best, maar eerlijk
is eerlijk: niet alle Oerwoudbewoners worden blij van onze stay@home challenges. Gelukkig geven ze
dit aan: dag in dag uit achter het beeldscherm doorbrengen om schoolopdrachten te doen, is voor
sommige Scouts al veel. En dan is best het lekker om in het weekeinde offline te doen waar je zelf
zin in hebt.  En om soms samen met andere Scouts te gamen, dat dan weer wel.   
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Als op zaterdag 16 mei de deuren voorzichtig wat open mogen,

springen we als Scoutsstaf een gat in de lucht. Wat hebben we

de Scouts gemist!  We dubben wat veilig is om te doen op

anderhalve meter, in anderhalf uur tijd, in de buitenlucht én

binnen het hek van Landvreugd. 

Er zijn nieuwe regels voor hoe je moet lopen, handen wassen,

eten en drinken.  We hijsen geen vlag, maar openen met de

wet. Op het programma staat:  individueel  kampvuur bouwen,

hindernisbaan pionieren, stok snijden, statiegeld inleveren en

brainstormen over een bestemming voor al het zelfverdiende

geld, nu de Jamborees zijn uitgesteld tot volgend jaar.  Onze

schakelspreuk zeggen we als losse schakels en er is geen

corvee.

In het begin was het spannend om naar Scouting te komen,

gelukkig zijn bijna al onze Scouts nu bij de opkomsten geweest

en inmiddels wat gewend geraakt aan de nieuwe gebruiken en

het aangepaste programma. Graag willen we alle Scouts

hiervoor een groot compliment geven. Ook voor hoe zij weten

om te gaan met tegenvallers, zoals het zomerkamp dat erdit jaar niet in zit. We zijn trots op ons

vendel!

Stiekem maken we natuurlijk wel al plannen voor de tijd waarin de Coronamaatregelen verder

versoepelen. We hebben als Scouts namelijk heel wat leuks om in te halen! Daarom hopen we dat

het gauw weer als vanouds gaat brullen, zoemen, krijsen en trompetteren  in het oerwoud. 

Wij kijken er naar uit!

O ja, ook het Oerwoudvendel staat in deze tijd extra open voor iedereen die mee wil doen met

Scouting.  Neem gerust iemand mee naar de opkomsten, vinden we gezellig!!

VAN DE STICHTING

Na een teleurstellend overleg met de gemeente in

maart moest ook het stichtingsbestuur even

bekomen van de schrik. Inmiddels zijn de eerste

acties rond de huisvesting toch weer op poten

gezet. Zo heeft een van  de mensen achter de

nieuwbouw van het scoutcentrum Vlaardingen ons

verteld over hun aanpak. Zij zetten daar vier

gloednieuwe gebouwen neer, met daarin extra

ruimte voor de materiaalopslag van de regio, de scoutshop en vergaderruimte voor de regio. Bij de

bouwer van een nieuwe scoutinggebouw in Bruinisse is een offerte opgevraagd voor een minimaal

gebouw en tenslotte is de huisvestingscommissie van het stichtingsbestuur een zoektocht gestart

naar alternatieve locaties in Schiedam. Hier zijn in eerste instantie vijf locaties uit gekomen, later

aangevuld met een zesde.
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De huisvestingscommissie heeft al deze locaties bekeken. De conclusie is dat ofwel de boomgaard

van Boerderij Landvreugd, ofwel een locatie noordelijker geschikt en kansrijk zijn. Deze zullen we aan

de gemeente voor gaan leggen.

Hiernaast is de hulp ingeroepen van het kennisnetwerk van Scouting Nederland. In dit kennisnetwerk

zitten vrijwilligers die  ervaring hebben met nieuwbouw voor Scouting, en met die kennis andere

scoutinggroepen bij willen staan.

ONZE WEBSITE

Een beetje stilletjes voor buitenwacht is ook onze website vervangen.

Een traject dat al 8 jaar liep, maar al die tijd vrijwel stil lag door

gebrek aan tijd. Belangrijkste doelstellingen zijn het onderbrengen

van de website in een content management systeem, om het

onderhouden van de website makkelijker te maken, de website

geschikt te maken voor mobiele apparaten en om makkelijker nieuwe

wensen toe te kunnen voegen. Voor het ontwerp is gebruik gemaakt

van het prijswinnende concept van de vorige website. De eerste

stappen zijn gezet, en in de komende maanden zal de website stukje-

voor-stukje aangepast worden. Hij is dan ook nog lang niet af, maar enkele belangrijke delen zijn al

omgezet. Kijk gerust zelf ook even op www.scoutingtono.nl en laat ons weten wat u er van vindt.

SPONSORKLIKS

Als Stichting Scouting Tono hebben we ook nog een klein feestje te vieren:

deze maand is het punt van € 500,- bereikt wat opgehaald is met de

Sponsorkliksactie. Deze actie, die in november 2016 begon, zorgt ervoor dat

ouders of sympathisanten de Scouting Tono-groep kunnen steunen met kleine

bedragen, zonder dat dit henzelf geld kost. Het totaal opgehaalde bedrag is in

die drie-en-een-half jaar langzaam opgelopen totdat we nu, in totaal, het punt

van € 500,= zijn gepasseerd.

Wilt u zelf ook -gratis- sponsoren? Dat gaat heel simpel: wilt u een aankoop doen bij uw favoriete

webwinkel, zoals Bol.com, Coolblue.nl , ah.nl of Wehkamp.nl? Ga dan naar www.scoutingtono.nl,

scroll even naar beneden tot bij "Sponsorkliks". Zoek uw favoriete webwinkel op. Hierna doet u uw

normale bestelling, tegen de normale prijzen. Alleen 'weet' de webwinkel dat u vanaf onze website

komt, en krijgen wij een heel klein deel als commissie. Vaak maar 1 of 2%, maar alles bij elkaar

loopt dit toch best wel op. Bij voorbaat onze dank!

Oh, en uiteraard kunnen wij niet zien wie er iets gekocht heeft, en ook niet wát er is gekocht.

ACTIVITEITENKALENDER

Omdat van veel activiteiten nog niet bekend is of ze door mogen

gaan, desnoods in aangepaste vorm, is de activiteitenkalender

deze keer heel kort.

11 juli . . . . . . . . . . . . Laatste opkomst voor de zomervakantie

7 t/m 9 augustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weekendje Scouts

5 september . . . . . . . . . . Eerste opkomst na de zomervakantie

http://www.scoutingtono.nl
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JARIGEN 

De laatste Tamtam verscheen begin maart. Dat wil

natuurlijk niet zeggen dat we de jarigen uit April en mei

vergeten! Dus: Marco, Marja, Brian, Kim, Luuk, Luna,

Mees, Coen, Lieke & Eva: alsnog van harte gefeliciteerd!

En in juni krijgen Chikai, Bram, Sebastiaan, Malik,

Lowie & Connor een kaarstje erbij op hun taart. Ook

jullie van harte gefeliciteerd!


