November 2020

Van de Bevers
Druk, druk, druk … en relax!
In oktober begonnen de Bevers met het bouwen van hun eigen hut.
Tijdens de opkomst konden de Bevers in 2 teams spullen verzamelen voor
hun tent en aan het eind van de opkomst werden er prachtige hutten in
elkaar gezet. Een hoop teamwerk en bouwwerk, maar het is ze
uiteindelijk fantastisch gelukt!
De week erna vonden we allemaal
ballonnen in ons lokaal. Wie heeft die
daar neergelegd? Het waren niet
zomaar ballonnen, in elke ballon zat
een gave activiteit. Zo hebben we minipizza's boven het kampvuur gemaakt,
over een pionierwerk geklommen, een
mummie geknutseld en een slang van
sop gemaakt!
Op 17 oktober zouden we eigenlijk de
Jota-Joti hebben, helaas werd dit iets
anders. Tijdens een groepsopkomst
zouden de Bevers hebben
kennisgemaakt met de groep en de andere leiding. Dit hebben we dan
ook gedaan tijdens onze eigen opkomst, we hebben het gebouw en de
omgeving verkend en zijn op zoek gegaan naar de leiding die bij elke
speltak hoorde.
De week van 24 oktober hebben we heerlijk gerelaxt met Noa. Zo hebben
we gezichtsmaskertjes gemaakt, yoga gedaan, cocktails gemaakt en een
film gekeken. Wat een rust!
Tot slot zijn we heerlijk wezen griezelen en hebben we hier mee
geknutseld. Sterre vond het stiekem wel een beetje spannend, maar de
Bevers waren niet bang te krijgen.
Ook hebben we in oktober 2 Bevers geïnstalleerd en een derde Bever
ingeschreven. Deze hopen we snel te installeren! Rein, Roos en Tim, van
harte welkom in onze groep!

Verjaardagen!
De jarige joppen van november zijn Tyge, Addy en Rein. Alle
drie van harte gefeliciteerd!!!

Installaties
Na de zomervakantie is er een
aantal leden overgevlogen naar
de volgende speltak. En de
afgelopen periode hebben we
ook weer een aantal nieuwe
leden mogen verwelkomen.
Vandaar dus dat de meeste
speltakken in deze periode de
installaties op het programma
hadden staan.
De leiding van de verschillende
speltakken was al druk bezig
met het voorbereiden hiervan,
en toen … kwam het bericht
dat er voorlopig géén ouders bij
de opkomsten aanwezig
mochten zijn.
Tja, hoe pak je dat aan? De
installatie is toch altijd wel een
bijzondere gelegenheid waarbij
ouders en opa’s en oma’s vaak
aanwezig zijn.
Om hen toch de gelegenheid te
geven er een beetje bij te zijn,
werd er een livestream
opgezet, de link werd met de
ouders gedeeld, en zo konden
die, vanuit huis, toch meekijken
bij de installatie van hun zoon
of dochter.

Van de Welpen
Hallo allemaal!
De welpen hebben het weer lekker druk gehad in
oktober. Zo begonnen we met het mini kids power
event, met toch nog wat kijkers. Lekker poffertjes
bakken en knutselen. En ook een speurtocht heeft er op
het programma gestaan. Gelukkig zijn de welpen niet
verdwaald. Met Halloween hebben we lekker gegriezeld
met zijn allen. Ook hebben de welpen een brancard
gemaakt en geleerd wat er wel en niet in een EHBO
koffer hoort.

November heeft ook weer een leuk en vol programma.

Kerstkaarten-actie
Vorig jaar heeft de Scouting Tono-groep voor het eerst een kerstkaarten-actie op touw gezet.
Ook dit jaar bezorgen wij uw kerstkaarten in Schiedam (postcodes 3111 t/m 3125). De kosten hiervan bedragen
€ 0,35 per kaart, of 20 kaarten voor € 5,U kunt uw kerstkaarten bij ons inleveren tot uiterlijk 19 december.
Binnenkort ontvangt u een brief met daarin de adressen waar u uw kaarten kunt inleveren, maar u kunt ze in
elk geval op ons groepshuis inleveren.

Van de Scouts
Najaarsweekend, 9 t/m 11 oktober
Vrijdagavond komen de Scouts bepakt en bezakt naar het groepshuis. Eerder deze week
heeft de leiding al besloten dat we binnen gaan slapen in plaats van in tenten. Er zijn
namelijk regen- en onweersbuien en een lage nachttemperatuur voorspeld. Het is niet zo
dat wij BarbieScouts zijn, maar een snotneus in Coronatijd is gewoon super onhandig.
De bedden zijn dus snel uitgerold en opgeblazen en we gaan beginnen: met ren-spelletjes
waarbij we ook nog eens onze hersens opwarmen voor het echte werk, later op de avond.
Dat is oefenen met twee tochttechnieken: stripkaart (spel verzorgd door Connor) en met
de kaarthoekmeter een coördinaat intekenen op de stafkaart. Best pittig, maar onze
Scouts krijgen het allemaal onder de knie.
Met thee en wat te snacken sluiten we de avond in pyjama af,
rond het binnenkampvuur.
Zaterdag na het ontbijt is het droog. Net wat we nodig hebben,
want we gaan op hike! Voor 4 Scouts de eerste keer, dus de
tocht is niet te lang, we blijven in Schiedam Noord. Maar wel
met 6 tochttechnieken: coördinaat met de kaarthoekmeter,
stripkaart, foto’s, oleaat, bolletje-pijltje en coördinaat met de
GPS.
Voor de leiding misschien wel spannender dan voor de Scouts! Want de Scouts lopen
in een keer goed, zijn lekker bijtijds op de soeppost . En terug bij Landvreugd voordat de buien weer los
barsten. De rest van de middag chillen we in de hangmat, klimmen we in het pionierwerk in de boomgaard,
verzinnen we acts voor de Bonte Avond en koken we per groepje onze eigen Smac 'n'
cheese maaltijd.
Bij het kampvuur zien we Connors Rubik's Cube Challenge en een muzikale act van Jadey
en Amy. We spelen Weerwolven met Jeremy en Kelsey en proberen het
kampvuurraadsel van Frans en Antoinette op te lossen. Als de frikandellen en de
marshmallows op zijn, gaan we de slaapzakken opzoeken, want iedereen is dan wel aan
zijn bedje toe.
Zondag slapen we uit en bakken we zelf onze eieren voor het ontbijt. Na uitleg kiezen de Scouts elk een insigne
waar ze aan willen werken. Voor Amy en Jadey is dit insigne Buitenleven en voor Elien en Sofie insigne
Houtbewerking en stoken. We feliciteren Connor met het behalen van insigne Kamperen en pionieren
(basisfase). Zo'n Scoutsinsigne kun je niet in twee uurtjes verdienen, vandaar dat
we er tijdens de winteropkomsten verder aan gaan werken.
Tijd voor lunch, nog even los in de boomgaard, tot slot opruimen en naar huis.
Bedankt Scouts, voor de gezelligheid en jullie fantastische inzet dit weekend.
Helemaal top!!!

Let op!! Op 26 december en op 2 januari is er geen opkomst i.v.m. de kerstvakantie.

Van de Explorers
Explorerafdeling 425, The Steppenwolfz
Na het overvliegen vanaf de scouts, starten we half september met onze nieuwe afdeling. Explorers verzinnen
zelf wat ze gaan doen en ze regelen eigenhandig de opkomsten, weekendjes en het Expeditiekamp. Dit alles
hoeft niet in een keer goed te gaan, want Explorer ben je drie jaar lang.
Beter maar, want in de maand oktober worden -ook voor Scoutinggroepen- de Coronamaatregelen aangescherpt
en gaat ons AndersOm-weekendje geschrapt worden, net zoals drie groepsopkomsten: Kids Powerrr Event, JOTA
en Halloween.
Gelukkig mogen we elkaar blijven zien op het groepshuis, tijdens de gewone
opkomsttijden. Met wat improvisatie hebben we er letterlijk en figuurlijk het
beste van gemaakt. Klapper van de maand is toch wel de Wie is de Mol?opkomst, spontaan georganiseerd door Femke, waarbij Darko als Mol
ontmaskerd is en Ira gewonnen heeft.
We gaan lekker verder zo, al hopen we over niet al te lange tijd als echte
Explorers op pad te mogen gaan, want er is buiten het hek zo veel te
ontdekken!
3 -10 kampvuuropkomst
10-10 overvliegtegels schilderen voor het
Scoutslokaal
17-10 JOTA opkomst
23-10 Steppenwolfz logo afmaken
30-10 Wie is de Mol?

Wat gaan
we doen?

•
•
•
•
•

14 & 15 november – Bever weekend
5 december – Geen opkomst i.v.m. Sinterklaas
11 & 12 december – Welpen weekend ???? Dit hangt nog heel erg
af van de maatregelen rondom corona
19 december – kerstviering & laatste opkomst 2020
9 januari – eerste opkomst 2021

Stichting Scouting Tono
Subsidie
De gemeente heeft de aanpak rond subsidies aangepast, met ingang van het
komende kalenderjaar. Waar we voorheen redelijk zeker waren van een bijdrage
vanuit de gemeente moeten we nu tweejaarlijks onze projecten beschrijven. Deze
projecten worden dan tegen de projecten van de andere partners van “Samen
Schiedam” op het gebied van jeugd en opgroeien gehouden, en de beste projecten
krijgen dan in principe een subsidie.
Dit betekent enerzijds dat we moeten “concurreren” met instellingen die omzetten
van soms enkele tonnen per jaar hebben en die beroepskrachten in dienst hebben om
o.a. subsidies veilig te stellen, en anderzijds dat we als “kleine partner” toch weer net
wat anders worden bekeken en behandeld. Dat levert helaas ook wat onzekerheid op
waar we nu staan met aanvraag.
De afgelopen periode is er door het bestuur van de Stichting Scouting Tono veel tijd
en moeite gestoken in de subsidieaanvraag, in samenwerking met de andere
scoutinggroepen in Schiedam. Vooral omdat de aanvraag voor 2021 als blauwdruk zal
dienen voor de opvolgende jaren willen we hier graag beslagen ten ijs komen. Wel is
2021, bij wijze van uitzondering, een aanvraag voor één jaar, daarna zullen de
aanvragen “gewoon” tweejarig zijn.
De bedoeling was dat we uiterlijk 24 oktober te horen kregen wat het advies voor de
gemeenteraad gaat worden voor vaststelling van de subsidie, maar helaas is dit
uitgesteld tot ergens begin november. Wel is vanuit de gemeente meegedeeld dat het
advies gaat worden dat we wel een subsidie ontvangen, maar wel minder dan we
hebben aangevraagd. Welk bedrag dan concreet geadviseerd gaat worden is nu even
afwachten tot het (uitgestelde) advies bekend wordt.
Een ander gesprek dat we zouden hebben met de gemeente is het bespreken van het
locatieonderzoek dat we hebben ingediend. In dit onderzoek beschrijft de Stichting
Scouting Tono onze ideeën over locaties waar wij een groepsgebouw neer zouden
kunnen zetten. Dit gesprek is al lange tijd gepland geweest op 26 oktober. Helaas
heeft de betreffende ambtenaar ons op de ochtend van de 26e laten weten dat hij van
zijn leidinggevende het verzoek heeft gekregen om zijn agenda leeg te maken. Het
gesprek over ons locatieonderzoek is daarmee voor onbepaalde tijd uitgesteld.
Een situatie waar het bestuur van de Stichting Scouting Tono behoorlijk ontstemd
over is. Het overleg over nieuwe huisvesting voor de Scouting Tono-groep sleept zich
al lange tijd voort, en ook dit gesprek had al een lange periode tussen het maken van
de afspraak en het gesprek zelf. Vooralsnog wordt vervolgd….

I

Sponsorkliks
In oktober is er precies € 22,20 ontvangen vanuit Sponsorkliks. Een kleine, maar welkome bijdrage. De
feestdagen komen er aan, een periode waarin veel ouders cadeaus bestellen. Mocht u die cadeaus online
bestellen, sponsort u ons dan gratis? 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. Ook kunnen wij niet zien dat u heeft besteld, wel dat er een klein bedragje voor
ons gereserveerd. Het kost u niets, en wij zijn er blij mee. Bij voorbaat: dank!

