
 

Januari 2021 

Van de Bevers  
Brandoefening 

In de laatste opkomst van 2020 hebben de bevers zich gericht op 
het thema EHBO en veiligheid. Het belangrijkste onderdeel van 
deze opkomst was natuurlijk de brandoefening. Deze werd eerst 
geoefend door alle routes en scenario’s te verkennen, maar aan het 
einde van de opkomst kwam het brandalarm ineens onverwachts! 
Later bleek de leiding hier gelukkig achter te zitten, die overigens 
supertrots waren dat alle bevers precies wisten wat ze moesten 
doen. 
 
En toen kwam de laatste opkomst van 2020: de kerstopkomst! 
Althans… dat was het idee. Corona gooide echter roet in het eten, 
waardoor de laatste opkomst niet door mocht gaan. De leiding 
hoopt in ieder geval dat iedereen naar omstandigheden wel een 
leuke kerst heeft gehad en natuurlijk wensen wij iedereen een 
gelukkig nieuwjaar!  
 
Om de quarantaine toch nog 
een beetje door te komen had 
de leiding wel nog een leuk 
pakketje samengesteld om toch 
nog een beetje aan scouting te 
denken. Hierin zat onder andere 
een leuk knutselpakketje om 
een egeltje te maken van 
zoutdeeg, een spelletje en een 
leuk voorleesverhaal. Hopelijk 
zijn de pakketjes in de smaak 
gevallen en wordt er nog een 
beetje aan de scouting gedacht. 
 
Wij hopen de bevers allemaal snel weer terug te zien. Er staan 
namelijk een heleboel leuke dingen op het programma, zoals de 
ballonnen sportdag, een communicatie opkomst en een 
raceopkomst. Wij hopen tot snel! 

 

  

Pubquiz 
In de vorige Tamtam werd 
aangekondigd dat Scouting 
Schiedam op 22 december een 
online pub-quiz zou houden. In 
de middag waren er quizzen 
voor de welpen en de scouts, 
die ook toegankelijk waren voor 
niet-leden. In de avond was er 
een quiz voor de Explorers, 
Stamleden en vrijwilligers van 
de Schiedamse groepen. 
Daaraan deden ruim 40(?) 
teams mee. Het team van 
Chikai en Lowie belandde in de 
top 10, maar de absolute 
winnaar van de avond was 
onze eigen Afdeling 425!!!  
Trots op onze Explorers! 
 
 
 
 

Verjaardagen!  
 
Er zijn veel jarigen in januari! Floor, Manta, Storm, Antoinette, 
Femke, Efraïm, Vera & Shannon, allemaal van harte 
gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!  

 

 

2021 

Een nieuw jaar is begonnen. Alle 

vrijwilligers van de Scouting Tono-

groep wensen jullie en u vooral een 

mooi jaar toe, waarin vele scouting-

avonturen zijn opgenomen! 

 



 

Van de Welpen 

Hoi allemaal! 

Helaas zijn we nog even niet van de lockdown af, 

maar we gaan er met elkaar het beste van maken 

tot we weer normale opkomsten mogen draaien. 

We hebben 9 januari dit jaar afgetrapt met een 

online crazy 44. We hebben het erg gezellig gehad 

en hebben leuke opdrachten voorbij zien komen.  

Op 16 januari was er een online dropping: de 

welpen werden in groepjes verdeeld, en moesten 

via streetview op Google Maps naar het eindpunt 

komen. En dan hebben die online opkomsten toch 

ineens een voordeel, want zeg nou zelf: hoe vaak 

krijg je als welp de kans om een dropping te lopen 

in …  

 

 

 

 

 

Aangezien we het gezellig vinden jullie toch wel 

even te zien draaien we tot we weer normale 

opkomsten mogen draaien online via Jitsi of we 

sturen opdrachtjes via Whatsapp of misschien 

soms wel een combinatie daarvan. Elke week volgt 

de informatie over wat we gaan doen via de 

ouderapp. We hopen jullie online te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht je nog meer scouting willen doen terwijl je 

thuis zit, dan kun je ook met je ouders overleggen 

of je een insigne mag gaan doen. 

Gemaakte opdrachten kunnen bijvoorbeeld met 

een foto naar de leiding worden gestuurd. Mocht je 

de eisen voor een bepaald insigne willen weten 

neem even contact op. Om een insigne te halen 

moet je 4 van de 6 opdrachten doen. Daarna mag 

je het insigne aanschaffen bij de scoutshop (€1,80 

per insigne) of bij ons, dan proberen we ze zo snel 

mogelijk in huis te hebben zodra we weer gaan 

draaien.  

 

 

 

  

 

 

 

Sponsorkliks 
Natuurlijk hadden we voor sinterklaas en kerstfeest de mogelijkheid om via Sponsorkliks te 
bestellen nog eens onder de aandacht gebracht. Kijken we naar december, dan is er  € 5,55 aan 
commissie opgehaald. In november echter, was de commissie voor de Scouting Tono-groep maar 
liefst €30,74. 
Bij elkaar een heel mooi resultaat voor de feestdagen. Helaas is Albert Heijn bezorging wel tijdelijk 
gestopt met commissie. Dis scheelt al snel € 10,= per maand. Hierbij dus een ‘bedankt’ voor alle 
ouders die via Sponsorkliks hebben besteld, en zonder dat het hun geld kost ons zo hebben 
gesponsord. 
Gaat u een bestelling doen bij uw favoriete webshop? Kijk even op www.scoutingtono.nl of die 
webshop ook via Sponsorkliks werkt en gun ons die commissie. Het kost u niets, en wij zijn er erg 
blij mee. 
 

http://www.scoutingtono.nl/


 

Van de Scouts 

Scouting in tijden van Corona 

We zitten al even in de tweede golf. Corona Maatregelen werden één voor één aangekondigd. Zo zijn 

er momenten geweest dat, voor we vertrokken van het clubhuis, we alles twee keer na liepen. In ons 

achterhoofd houdend dat het zou kunnen zijn dat we even niet meer konden komen. Maar gelukkig… 

elke keer weer wist scouting de dans te ontspringen. Telkens weer kregen we groen licht om, 

weliswaar met voorzorgsmaatregelen, toch door te gaan.  

Maar dan… op het moment dat je het niet verwacht, Dat je tegen iedereen zegt: ‘Fijn weekend. Tot 

volgende week,’ dat je je verheugt op een toffe laatste opkomst van het jaar, gaat heel Nederland in 

Lockdown. Ook scouting moest dicht.  

Dat was even omschakelen. Gaan we online scouting doen? Hoe gaan we dat doen? Welke 

activiteiten zijn daarvoor geschikt? Wat moest er nu gebeuren met onze plannen van de eerste en de 

laatste opkomst? Opkomsten welke reden zijn voor een feestje. Gelukkig staat de technologie 

tegenwoordig voor niets. Met wat creativiteit hebben we het programma digitaal kunnen maken. Zo 

waren we toch een beetje bij scouting. En een beetje bij 

iedereen thuis.  

De laatste opkomst van het jaar hebben we kerststerren 

geknoopt en deze versiert. Aangezien we geen spullen hebben 

kunnen leveren, hebben we wat creativiteit van de scouts 

gevraagd, om zelf ‘stokken’ te vinden. En zelf versiering te 

vinden of te maken. Dit had een prachtig effect van compleet 

verschillende kerststerren. Zo hebben we op deze manier 

toch iedereen een fijne kerst kunnen wensen. Want niet veel 

later, lag er een collage van deze foto’s bij iedereen in de brievenbus. 

Met dank aan Nathalie en Thijs, die zo lief zijn geweest deze voor ons uit te printen.  

De eerste opkomst van het jaar. Daar moest natuurlijk op 

geproost worden. Deze keer hadden we iets meer 

voorbereidingstijd, zodat iedereen met een fles champagne 

klaar kon zitten. Zo konden we proosten op 2021. En wat hoort 

er nog meer bij? Een kampvuur met marshmallows. Wegens de 

brandveiligheid, hebben we het klein moeten houden. Maar een 

waxine lichtje werkt ook. Al blijkt dat nog best een kunst te zijn. 

Want te dichtbij en de brandplekken staan erin. Te ver weg, en 

het wordt niet warm genoeg. Daarnaast hoort natuurlijk een 

klein ‘kampvuur’ spelletje. Veel kan niet vanuit huis. Maar toch 

zijn er ook dingen welke juist uitstekend gaan in een Jitsi 

vergadering. Zoals het overgooien van de champagne kurk, of een das.  

Zo hebben we uiteindelijk toch een bijzondere eerste en bijzondere laatste opkomst gehad. Toch kan 

ik niet wachten iedereen weer in het echt te zien. Dat blijft toch het leukste van scouting. 

 

 

Wat gaan we doen?  

Normaal gesproken vindt u hier de agenda voor de komende periode, maar zolang de 

lockdown nog duurt, is het lastig om een planning te maken. De opkomsten zullen 

zoveel mogelijk online doorgaan, en we hopen in de volgende Tamtam weer wat 

verder vooruit te kunnen kijken. 



 

Van de Explorers  
Explorerafdeling 425, The Steppenwolfz 

Op  Sinterklaasavond is er geen opkomst, want er wordt Sinterklaas gevierd in de gezinnen.  

Op 12 december  staat het moordspel met de staf op de planning. Vanwege de groepsgrootte wordt dit 

levend Cluedo met de afdeling. Het lukte Lukas om als eerste de moord op te lossen. 

Kerstopkomst vieren we 19 december online. We spreken af dat we het Kerstdiner bewaren tot na de 

lockdown. 

 De Explorers kneden zout brooddeeg en spelen daarmee 

Pictionary, de klei-versie in kerstsfeer.  Antoinette leest  een 

kerstverhaal voor over de grote Kerstboom die in Landvreugd nu 

heel alleen kerstfeest staat te vieren. Telkens als zij een voorwerp 

noemt, dan wordt dit onthouden of opgeschreven door de 

Explorers. Daarna is er 5 minuten zoektijd. Megan kan de meeste 

voorwerpen voor de camera brengen.   

Tweede kerstdag  valt  op zaterdag, dus geen opkomst. De 

Kerstman bezorgt  hierom in de week ervoor een kerstwens en 

een kerstversiering  in de brievenbussen van de Explorers.  

Gauw door naar het nieuwe jaar, wat het wordt dat gaan we zien, maar we gaan er hoe dan ook met 

elkaar iets van maken!!! 

 

 

 

 

  

 


