
 

Oktober 2020 

Van de Bevers  
Feest en een verrassing! 

Wat duurde die zomervakantie lang zeg! Gelukkig konden de bevers elkaar 
eindelijk allemaal weer zien en al hun verhalen van de zomervakantie met elkaar 
delen. We hadden deze periode een hoop nieuwe kijkers die voor een hoop 
nieuwe energie zorgden, dus na een snel vragenrondje zijn we maar snel 
begonnen met de eerste opkomst van het seizoen: feest! Professor Plof was 
namelijk kort daarvoor jarig geweest en had voor alle bevers taartjes 
meegenomen. Maar wat had die rare Plof nou weer gedaan? Hij had alleen de 
ingrediënten voor de taartjes meegenomen. Hij was zo druk geweest met zijn 
experimenten dat hij geen tijd heeft gehad om een taart te bakken. Gelukkig 
wilde de bevers hem hier wel mee helpen, dus hebben de bevers, na een 
zoektocht naar de ingrediënten, allemaal hun eigen taartjes gemaakt. 
De week erna leek het nog steeds wel feest, want er stond een super groot 
cadeau midden in het beverlokaal. Wat zou daar toch inzitten? Heeft Plof 
eindelijk een eigen taart gebakken? Na het uitpakken bleek er een bever in te 
zitten: Boris de Bever. Boris had een koffertje bij zich waarin hij allemaal leuke 
scouting spulletjes en spelletjes bewaarde, die wij dan maar gelijk samen met 
Boris de Bever hebben gespeeld. Sterre legde uit dat Boris om de week bij een 
van bevers komt logeren en een kijkje in zijn leven komt nemen. Alle avonturen 
die Boris dan samen met de bever beleeft kunnen ze opschrijven in zijn 
dagboekje.  
Verder hebben we deze periode nog erg mooie armbandjes geknoopt. Om een 
beetje gewend te raken aan het touw en de knopen hebben we er veel leuke 
spelletje mee gedaan, zoals touwtrekken en een grote menselijke knoop maken. 
Dat was nog knap ingewikkeld om op te lossen. Na deze voorbereiding mochten 
de bevers allemaal 2 kleuren uitzoeken en hier een mooi armbandje van knopen.  
Naast een groot cadeau vonden de bevers ook nog eens een grote grabbelton in 
het lokaal. Deze ton was helemaal gevuld met allemaal kaartjes waarop leuke 
spelletjes stonden zoals kwartet, iemand is hem niemand is hem, estafette en 
Mikado. Door om de beurt een kaartje uit de ton te pakken hadden we aan het 
einde van de opkomst alle spelletjes uit de ton gedaan.  

 

  

Overvliegen 
De tweede opkomst na de 
zomervakantie was het tijd voor 
de oudste jeugdleden van de 
verschillende speltakken, om 
over te gaan vliegen naar de 
volgende groep: tijd voor een 
nieuwe uitdaging. 
Jadey vloog over van de 
welpen naar de scouts en 
Darko, Ira en Megan gingen 
van de scouts naar de 
explorers. 
 

Stage 
Vorig jaar heeft Keet Kleur 
(bijna) het hele jaar stage 
gelopen bij de bevers. 
Inmiddels zit haar stage er op, 
maar ze vond het zo leuk om te 
doen, dat ze voorlopig bij de 
bevers blijft helpen. En 
aangezien de Huppelveld-
kolonie behoorlijk aan het 
groeien is, is de rest van de 
beverleiding daar héél blij mee!  

Verjaardagen!  
In oktober vieren onze penningmeester Jan, Kelsey (Bagheera) en 
Ira hun verjaardagen. Alle drie van harte gefeliciteerd en een fijne 
dag toegewenst!  

 



 
 

Van de Welpen 

Hoi allemaal! 

De welpen zij het seizoen weer lekker van start gegaan. 

De eerste opkomst met weer heerlijk veel beweging met 

verschillende spelletjes. Helaas hebben we de opkomst 

daarna afscheid genomen van Jadey. Zij is overgevlogen 

naar de scouts. Maar ook hebben we weer 8 (!) kinderen 

mogen installeren. En de welpen hebben ook weer 

bewezen dat ze een vuurtje kunnen maken.  

 

 

   

  

Proef Scouting in September 

De actie “Proef Scouting in September” was er eigenlijk op gericht om onze bever-speltak eens extra onder de 

aandacht te brengen, en om te proberen wat nieuwe bevers te krijgen. Dat is zeker gelukt, maar het bleef niet 

bij alleen bevers! Al voor de zomervakantie waren er kinderen bij de verschillende speltakken wezen kijken, en 

veel van hen vonden het zo leuk dat ze ook na de zomervakantie weer terugkwamen. 

Inmiddels staat de teller van nieuwe inschrijvingen na de zomervakantie op 2 bevers, 4 welpen, een scout en 

een explorer, en er lopen nog verschillende “kijkers” rond. 

We kunnen dus wel zeggen dat deze actie een succes geweest is! 

En alle nieuwe leden: van harte welkom bij de leukste scouting-groep van Schiedam en omstreken! We hopen 

dat jullie hier nog lang plezier komen maken. 



 
 

Van de Scouts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona 

De ontwikkelingen volgen elkaar weer snel op. De huidige regel is toch vooral dat iedereen boven de 18 
anderhalve meter afstand moet houden. Om deze reden vragen we ouders hun kind zoveel mogelijk zelf naar 
de groep te laten komen. Als u uw kind toch brengt, vragen we de ouders in de auto of bij de fiets te blijven. 
Wel mogen volwassenen op uitnodiging in het gebouw komen. Hiermee zorgen we ervoor dat er niet te veel 
personen in één ruimte zijn, en dat er ook binnen voldoende afstand gehouden kan worden. 
 



 

 

Van de Explorers  
Nieuwe speltak! 

Op 19 september zijn er drie scouts overgevlogen naar de 

Explorers, en er is iemand van een andere vereniging bij 

gekomen, dus nu hebben we vier Explorers! Die middag 

hebben we programma gemaakt voor het komende 

scoutingseizoen. De week daarna werd aan ons uitgelegd 

hoe we zelf die opkomsten konden voorbereiden, en 

hebben we gekeken in de Explorergids om te zien wat wij 

van de Explorers kunnen verwachten, en wat er van ons 

verwacht wordt.  

En we zijn alvast begonnen met het pionieren van een 

hindernisbaan voor het Kids Powerrr Event, wat jammer 

genoeg niet doorging. 
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Wat gaan 

we doen?  

• 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 



 

 

Algemeen  
Kids Powerrr Event 

De organisatiecommissie was lang bezig geweest om het 

Kids Powerrr Event niet alleen een succes, maar ook 

volledig Coronaproef te maken. Toen kwam de 

persconferentie van de regering. Een snelle analyse leerde 

dat we mogelijk wel van de uitzondering gebruik konden 

maken die er voor Scouting gemaakt wordt, maar dat we 

dan niet zo veilig bezig zouden zijn als we willen. Nu is 

Scouting ook ‘gecontroleerd risico nemen’, maar dan niet 

met een gevaarlijk virus. Voor de commissie was er, helaas, 

helaas, geen andere mogelijkheid dan het Kids Powerrr 

Event uit te stellen. De speltakken (=leeftijdsgroepen) 

houden opkomsten op hun normale tijden, waardoor de 

groep verdeeld wordt over meerdere tijden en er ook niet 

te veel mensen tegelijk aanwezig zijn. 

Wel zijn de ingeschreven bezoekers uitgenodigd voor de 

normale opkomsten. Of van deze uitnodiging gebruik wordt 

gemaakt zullen we dit weekend ontdekken. 
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Sponsorkliks 
Gelukkig gaat Sponsorkliks nog wel rustig verder. Nog elke maand zijn er ouders die eerst even op de 
Sponsorkliks-link klikken op www.scoutingtono.nl en daarna bestellen bij hun favoriete webshop. De kleine 
bedragen die wij hieruit ontvangen zijn toch weer mooi meegenomen. Helpt u ook? Ga naar 
www.scoutingtono.nl en zoek 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. Wij kunnen niet zien wie er 
iets besteld heeft, of wat er besteld is, wel dat er een klein bedragje voor ons is gereserveerd. Bij voorbaat: 
dank! 
 

http://www.scoutingtono.nl/
http://www.scoutingtono.nl/

