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Van de Bevers
We gaan weer beginnen!
Eindelijk, het is weer zo ver! De Bevers gaan weer beginnen. Bij
deze een kleine inkijk wat we allemaal op de planning hebben
staan. Professor Plof is jarig geweest, dus dat gaan we even goed
vieren. Verder hebben we gehoord dat we bezoek krijgen van een
bijzondere gast. Hij zou zelfs een logeerkoffer bij zich hebben. We
zijn erg benieuwd wie dit zal zijn! Voor de zomer hebben we 2
kijkers gehad, we hopen die binnenkort te installeren. Verder zijn er
een hoop groepsopkomsten gepland. Voor de Bevers een leuke
gelegenheid om kennis te maken met de andere jeugdleden van de
groep. Soms een beetje spannend, maar vooral erg gezellig.
Wanneer deze opkomsten andere tijden hebben, geven we dat
door! Voor de zomer is er een promotievideo voor de speltak
gemaakt. Deze zal eerdaags online verschijnen. Nog een speciale
dank aan Bram die gefilmd heeft en de video in elkaar gezet heeft.
Als speltakleiding hebben we er erg veel zin in het nieuwe seizoen.
Hopelijk jullie ook!

In september vieren Darko, Lisa (Sona) en Lukas (Chil)
hun verjaardagen. Allemaal van harte gefeliciteerd en
een fijne dag toegewenst!

Afdeling 425
Volgende week zaterdag gaat
er binnen de groep een aantal
kinderen overvliegen naar
andere speltakken. Wat echter
heel bijzonder is, is dat er 3
scouts gaan overvliegen naar
een speltak die we er niet is.
Of, nou ja, eigenlijk bestaat ie
al wel, maar omdat er geen
leden zijn, toch ook weer niet.
Vorig jaar zijn alle explorers die
we toen hadden, overgevlogen
naar de Stam, en sindsdien
hadden we geen explorerafdeling meer.
Maar daar gaat volgende week
dus verandering in komen! Als
de oudste scouts gaan
overvliegen naar Afdeling 425,
hebben we er “ineens” weer
een speltak bij.

Van de Welpen
Hoi allemaal!
Hopelijk heeft iedereen een fijne zomervakantie
gehad. We gaan er in ieder geval het komende
seizoen weer lekker tegenaan, maar voordat we
een kleine vooruitblik gaan geven kijken we eerst
nog even terug naar de laatste paar opkomsten van
juli. De Welpen hebben Baloe helpen voorbereiden
op de vakantie door het verzamelen van fruit en het
te verstoppen, om daarna lekker onder de
regenboog te gaan luieren. De welpen konden dat
nog niet, want die moesten eerst de regenboog bij
elkaar tikken. Als allerlaatste hadden we afgelopen
seizoen een heel gezellig weekendje met 17
welpen. Een leuke dropping, een lekker
kampvuurtje, en in de ochtend vlaggenroof. Na dat
alles waren ze nog niet moe en hebben we met de
hele groep afgesloten met het grote waterfestijn.
Het was dus weer gezellig, maar ook de komende
tijd staat er weer een vol programma voor de deur.
Een lekker vuurtje stoken, speuren met
tochttechnieken, en weer een hoop spelletjes
natuurlijk, maar soms net even wat anders...

Proef Scouting in September
Lekker buiten bezig zijn, met je vriendinnen en vriendjes, wat is er nu leuker? Zeker als je er ook nog wat van
opsteekt én je jezelf ontwikkelt. Het kan bij de bevers.
Om deze speltak nog beter onder de aandacht te brengen houden we “Proef Scouting in September”. Hierbij
richten we ons vooral op meisjes en jongens tussen de 4 en 7 jaar. Zodat nóg meer kinderen ontdekken hoe
leuk het is bij Scouting.
Kent u zelf nog een kind waarvan je gewoon weet dat het ’t heerlijk zou vinden om elke week lekker buiten
bezig te zijn, avonturen te beleven met vriend(inn)en, te knutselen, te ontdekken en veel plezier te beleven?
Vertel ze van onze bevers, of verwijs ze naar onze website: www.scoutingtono.nl/proefscouting . Ieder kind
mag drie weken vrijblijvend meedoen om zelf Scouting te ontdekken.
Een aantal ouders helpt al door onze social mediaberichten over Proef Scouting in September te delen. Heel
fijn, u helpt ons hier enorm mee. Help ook mee, deel de berichten en verspreid het nieuws.

Van de Scouts
Scoutsweekend
Van vrijdag 7 tot met zondag 9 augustus, waren de
scouts op weekend in de Boomgaard.
Uiteraard begonnen we het weekend met het
opzetten van de tenten.
Zodra deze stonden en de bedjes waren
opgemaakt konden we beginnen met het avond
programma. Een dropping. Niet zomaar een
dropping, maar een bingo dropping. (een dropping
waarbij er gezocht moest worden naar dingen van
de bingokaart om een vuurtje, drinken en
frikandellen te verdienen bij terugkomst.
De dropplaats was strategisch uitgezocht.
Meerdere richtingen mogelijk. Er zou slechts 1
richting zijn welke fout zou zijn, gezien dat het
pontje buiten werking was. Maar die kant zouden ze
vast niet op lopen. Dat zou ver uit de richting zijn.
Uuuuuhm. Ja. Leuk bedacht. Die kant gingen de
scouts dus wel op.
Na een reddingsmissie was de bingo kaart
dusdanig gevuld, dat er frikandellen gegeten
konden worden bij het kampvuur. En naar bed.
Zaterdag begonnen we met ontbijt en op naar de
Taizé. Vlotten bouwen. Met tonnen deze keer. De
scouts waren zo heerlijk zelfstandig bezig met het
knopen van een vlot, dat ook de leiding het niet kon
weerstaan om een eigen vlot te knopen.
Na de lunch met hotdogs en soep was het tijd de
vlotten te water te laten. Na een kleine aanpassing
van het goed vastzetten van de tonnen, waren de
scouts op weg.
Nu de leiding nog. Jaaa. Nee. Land-scouting
leiding, is blijkbaar niet zo watervast.
Nadat de scouts nog even hadden gevaren, was
het tijd op te ruimen en weer terug te gaan.
Na heerlijk te hebben geluierd, was het tijd voor een
BBQ op het kampvuur, een spelletje Weerwolven
van Wakkerdam en een Film. Aladdin.

Op zondagochtend bleken twee knuffeldieren kwijt
te zijn geraakt bij het welpenweekend. Bij opruimen
hadden veel leiding de knuffelbeesten vast gehad.
Maar waar ze daarna waren gebleven? Na een
speurtocht met QR code scanners, walkie talkies en
raden wat welke leiding weleens gedacht zou
kunnen hebben bij het vasthouden van het
knuffeldier, werd duidelijk dat Tweety in de
vlaggenmast was gehangen en de Hond in het
Stamlokaal lag.
Bij de lunch konden de scouts zelf hun
pannenkoeken maken. Appel, krenten, kaas, spek,
champignons, en/of paprika. Was allemaal
mogelijk.
Na de heerlijke pannenkoeken was het snel
opruimen en naar huis.
We hebben van het weekend genoten. En kijken uit
naar het volgende weekend.

Sponsorkliks
In de vorige Tono Tamtam konden we u trots melden dat Sponsorkliks in jun1 € 31,= heeft opgebracht. In
een vakantiemaand is dit meestal lager, maar toch is er voor € 20,14 gesponsord. Met dank aan alle ouders
en vrijwilligers die ons gratis sponsoren. Wilt u dat ook? Voordat je een bestelling doet bij je favoriete
webshop ga je naar www.scoutingtono.nl , zoekt bij Sponsorkliks de webwinkel op. Via deze weg kom je op
de normale site, met de normale prijzen, maar nu krijgen wij een klein percentage van de winst. Ook
kunnen wij niet zien wat u heeft besteld, wel dat er een klein bedragje voor ons is gereserveerd. Bij
voorbaat: dank!

Kids Powerrr Event
Tijdens het Kids Powerrr Event dagen we kinderen uit! Bijvoorbeeld om met een touwbrug over het
water te klimmen, zo hoog mogelijk op een wiebelige toren van kratten te klimmen, je eigen eten
boven een houtvuur klaar te maken, je eigen sleutelhanger te knopen en nog veel meer! En het leuke
is, het Kids Powerrr Event staat open voor alle kinderen! Dus sein vast je buurmeisje, neefje,
klasgenootje en vriend(in) in om 3 oktober tussen 11:00 en 14:00 uur langs te komen bij Boerderij
Landvreugd. Op www.scoutingtono.nl/kidspowerrrevent is verdere informatie

Van de Stichting
Lokatie-onderzoek
Vlak voor de vakantie is het lokatieonderzoek van de
Scouting Tono-groep afgerond. Hierin beschrijven we
voor de gemeente Schiedam twee mogelijke locaties
waar we nieuwbouw zouden willen plegen, onder de
aanname dat we de financiering hiervoor rond gaan
krijgen. Uiteraard is de boomgaard van Boerderij
Landvreugd de ene locatie, de andere is net ten
noorden van Sportpark Willem Alexander. Het
onderzoek is bij de gemeente ingeleverd en in
onderzoek. Na de vakantie zouden we hier meer over
horen.

Bezoek Scouting Bruinisse
Via via kregen we de tip van een bouwbedrijf dat een
mooi groepshuis heeft neergezet voor Scouting
Bruinisse. Om een indicatie te geven hebben we van
dit bouwbedrijf inmiddels een basisofferte ontvangen;
eigenlijk een soort demo van een eenvoudig gebouw,
en wat dat dan zou kosten.
Om ons hier verder in te verdiepen heeft de
huisvestingscommissie contact opgenomen met
Scouting Bruinisse, en prompt werden we uitgenodigd.
Vanuit de huisvestingscommissie zijn Dolfijn (R.
Spruit), Jan, Marco en Hathi (T. Langeweg) op bezoek
geweest in Bruinisse waar we werden voorgelicht over
de ins- en outs van hun gebouw, dat net zijn 5e
verjaardag beleefde.
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Wat gaan
we doen?
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•

3 oktober – Kids Powerrr Event, van 11.00 tot 14.00 uur
9 t/m 11 oktober – Scouts weekend
17 oktober – Jota/Joti, meer informatie volgt nog
14 & 15 november – Bever weekend
11 & 12 december – Welpen weekend

