
 

Maart 2021 

Van de Bevers  
Afscheid en welkom! 

 De bevers hebben weer een paar hele leuke opkomsten gehad. we 

hebben gesport met ballonnen, waar we allemaal spelletjes deden 

met een ballon in plaats van een bal. We hebben een raceopkomst 

gehad, met spelletjes als Max Verstappen zegt, estafette, en, het 

belangrijkste, iedereen heeft zelf een raceauto gemaakt. De week 

daarna moest Stanley een mail schrijven, maar hij wist niet meer 

wat er in moest. De bevers gebruikten semafoor, morse en 

gebarentaal om er achter te komen wat er in de mail moest komen 

te staan.  

De opkomst daarna moesten we afscheid nemen van Kim, Luuk en 

Svea, want zij gingen overvliegen naar de welpen. We gaan jullie 

missen! Maar dat is niet iedereen, ook Stanley heeft na 5 jaar 

afscheid genomen van de Bevers. Stanley, bedankt, en ook jou 

gaan we missen!  

Maar … er zijn de laatste weken ook heel veel kijkers, en die willen 

we van harte welkom heten, en we hopen natuurlijk dat jullie bij de 

bevers willen blijven!

 

 Jantje Beton 
De Scouting Tono-groep vraagt je 

hulp voor Jantje Beton  

Buiten spelen is belangrijk. Helaas is 

dat niet voor ieder kind vanzelfspre-

kend. Bij de Scouting Tono-

groep onderstrepen wij het belang 

van samen (buiten) spelen. Daarom 

doen we mee aan de collecte voor 

Jantje Beton. In tegenstelling tot vorig 

jaar, zal de collecte dit jaar volledig 

online gaan. En daar hebben we jullie 

hulp bij nodig!  

Wat is de bedoeling?  

We sturen 8 maart een bericht naar je 

toe via Whatsapp. Wij willen je vra-

gen dit bericht, met daarin de link 

waarmee je kunt doneren, door te 

sturen naar zoveel mogelijk contac-

ten. Meer hoef je niet te doen! (Oh ja, 

vergeet natuurlijk niet zelf ook te 

doneren!)  

Daarnaast komt er op de website een 

digitale collectebus. Deze collectebus 

zal ook op onze social media, zo-

als Facebook, Instagram en Twit-

ter verschijnen. Aan jou wordt ge-

vraagd dit bericht te delen.  

Van het geld dat we op deze manier 

inzamelen, is 50% voor de Scouting 

Tono-groep. Het geld dat we inzame-

len, komt ten goede aan onze jeugd-

leden, zodat zij onbezorgd samen 

(buiten) kunnen blijven spelen.  

Help jij ook mee? Alvast bedankt!  

Deze maand feliciteren we Elise, Sterre, Megan, Ciska, 
Jasmijn, Tygo en Annika. Allemaal een heel fijne 
verjaardag toegewenst.  

 

  



 

Van de Welpen 

Hoi allemaal! 

Gelukkig mochten we de afgelopen weken weer 

lekker bij de groep opkomsten houden. De eerste 

opkomst hebben we toen gezellig een tocht langs 

de jungle dieren gemaakt want die hadden de 

welpen gemist. Leren jagen bij Bagheera en een 

voedselkwartet bij Baloe: alles was hartstikke 

gezellig en aan het einde van de opkomst hebben 

we ook Beren en Damian geïnstalleerd. De week 

erna lag er opeens een pak sneeuw en was het 

bijna Valentijnsdag. Dus de welpen hebben een 

groot hartjesspel gespeeld om hartjes te 

verzamelen waarna de hartjes bij Cupido ingeleverd 

konden worden om te mogen dobbelen voor 

punten. Tijdens het drinken lekker genieten van de 

warme chocolademelk en daarna nog even lekker 

met zijn allen het ijs op. Naast de sneeuwpret 

hebben we de week erop met zijn allen leuk een 

kampvuurtje gebouwd en hebben een aantal van de 

oudste welpen hun zakmesinsigne gehaald. 

Gefeliciteerd, meiden!! En bij een kampvuurtje kon 

wat lekkers natuurlijk niet ontbreken dus de welpen 

hebben zelf marshmallows geroosterd en popcorn 

gepoft. Februari vloog voorbij. In de laatste week 

kregen de welpen een opdracht om zelf nog een 

parcours te bouwen voor de bevers die over zijn 

gekomen. De welpen hebben na het bouwen 

natuurlijk ook zelf de obstakels getest en alles is 

gelukt, want er zijn 3 bevers over komen vliegen, 

die prima door het parcours heen zij gekomen. Van 

harte welkom Bij de welpen: Kim, Luuk en Svea.  

Kamp  

De inschrijving voor het kamp loopt nog tot 17 april. 

Inschrijven kan via de link hieronder. We hopen dat 

dit jaar alles door mag gaan. Mochten er vragen zijn 

kunnen jullie deze stellen bij de welpenleiding via 

de mail of telefoon. 

https://forms.gle/LMd87PDNUqCwykM26 
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Van de Scouts 

Highlandgames! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Van de Explorers  
Koken in de sneeuw 

6 februari 

De laptop kan uit, soepstengels en dropveters gaan mee in de tas, want opeens 

mogen we naar het groepshuis! Zo fijn om elkaar weer te zien en te spreken 

zonder scherm ertussen. We maken programma voor de volgende opkomsten, 

durven te denken aan kamp en pionieren in tussentijd ook met onze handen. 

13 februari 

Er ligt sneeuw! Op het programma staat gelukkig dat we gaan koken op houtvuur.  

De keuze is gevallen op nasi met kipsaté. Femke en Ira doen boodschappen,  

Darko en Megan hakken hout en stoken. Koken doen we met z'n allen. Het is erg 

gezellig en het eten smaakt heerlijk, ook het ijstoetje. Gaan we vaker doen!  

20 februari  

Met Darko en Megan vieren we BadenPowelldag - Denkdag. Altijd een 

groepsdag, maar nu in een heel klein gezelschap, vanwege Corona en de 

schoolvakantie. Voor Explorers en begeleiding liggen persoonlijke opdrachten 

klaar. Antoinette's spel is: wat weet je van Denkdag? Lukas' missie: samen sterk 

sjouwen we een zware kast over de brandtrap naar het Explorerlokaal, waar 

vanaf nu onze eigen spullen in opgeslagen liggen. We hebben blind vertrouwen in 

de ander, als we -met Darko- op zoek gaan naar D-dingen. Als chocolatiers 

maken we onder leiding van Megan de wereld op een dienblad en denken we aan 

Scouts in andere landen. Maar ook aan onszelf, want na de opkomst delen we  

onze creatie in vieren om meteen op te eten of in een zakje mee naar huis te 

nemen.      

27 februari 

We gaan kwartetten. Twee aan twee pakken de Explorers hun fiets en gaan op 

weg. Waar naartoe? Via de appgroep komen de eerste 6 kwartetten door: 

gebedshuizen, klokken, supermarktketens, bruggen, pijlen en Explorers.  Het duo 

dat als eerste 4 verschillende zaken op de foto weet te zetten, claimt het kwartet. 

Waarna de begeleiding kwartetten toevoegt, zoals: blikjes, bloemen, boten, 

vogels, straatnaambordjes met de letter u, bankjes, OV of driehoeken.   

Het  gaat er fanatiek aan toe en de begeleiding  wordt erg vrolijk van de creatieve 

zienswijzen van de Explorers. Darko en Femke weten menig kwartet net voor de 

neus van Ira en Megan weg te kapen en zodoende te winnen. 

Terug bij de thee komt het zomerkamp ter sprake. Een thema lijken we al te 

hebben: muziekkamp. De Explorers gaan komende week thuis overleggen over 

de datum en ze maken een top 3 van Scouting Nederland labelterreinen. Wordt 

zeker vervolgd, eind maart meer nieuws van de Explorers. 
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Algemeen  
Ouders bedankt, en laten we jongeren ook een veilige plek bieden 

 De (maat)regelen rond de Coronapandemie duren al weer een behoorlijke tijd. Een 

van de regels waar wij ons aan dienen te houden is dat ouders niet op het terrein van 

Boerderij Landvreugd mogen komen. En eigenlijk missen we jullie als ouders enorm. 

Even een praatje hoe het gaat, wat er die zaterdag gedaan is, of waarom je kind die 

week juist erg blij of misschien net wat verdrietiger is. 

Ondanks dit merken wij dat ouders zich keurig aan deze, best vervelende, regels 

houden. Daarom hierbij een groot compliment voor alle ouders en een ‘bedank!’. 

Mede dankzij jullie lukt het ons om de regels uit te voeren, waardoor het mogelijk is 

geworden (en mogelijk blijft) dat we Scouting doen. 

Graag benadrukken we nog maar eens dat alle vrijwilligers bereikbaar zijn: via e-mail 

met de speltak-emailadressen of telefonisch. E-mailadressen zijn altijd te vinden via 

onze website, en dan onder ‘Kennismaken’ 

(https://www.scoutingtono.nl/kennismaken). 

Helaas, en dat vinden we echt jammer, geldt de mogelijkheid om Scouting te doen 

alleen tot de leeftijd van 17 jaar. Onze Roverscouts van de Redekestam mogen 

helaas geen bijeenkomsten houden. We merken dat ze de activiteiten enorm missen 

en staan te popelen om weer te beginnen, maar zullen helaas nog even geduld 

moeten hebben. 

Als Scoutinggroep snappen we de overwegingen van de rijksoverheid en 

onderschrijven de noodzaak om de pandemie te bestrijden. Ook wij zullen ons daarom 

ten volle inzetten. Wel vraagt Scouting Nederland, en de Scouting Tono-groep met 

haar, aandacht voor de lastige situatie waarin veel jongeren zich bevinden. 

Jongvolwassenen missen de mogelijk om met leeftijdsgenoten samen de wereld te 

ontdekken, gezond bezig te zijn en de sleur van dagenlang binnen zitten te 

doorbreken. Vooral op jonge mensen trekken de maatregelen een enorme wissel. 

De jeugd- en jongerenorganisaties hebben bewezen verantwoordelijk om te gaan met 

de geldende coronamaatregelen en de ruimte die ze krijgen. Laten we daarom juist nu 

samen met de overheid de volgende stap zetten om ook jongvolwassenen perspectief 

te bieden. De landelijke organisaties ondersteunen de lokale verenigingen met kennis 

en raad en daad om op een gecontroleerde, veilige manier de activiteiten voor deze 

kwetsbare groep weer op te starten. Laten we ook deze groep een veilige 

mogelijkheid bieden de activiteiten weer uit te voeren die bijdragen aan hun 

ontwikkeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Media 
De Scouting Tono-groep is ook te vinden op verschillende social media. Voor ouders altijd leuk 

om te volgen, én leuk om familie en kennissen nog eens wat foto's te laten zien. Ook merken we 

dat ouders van potentiële leden hier graag alvast even rondkijken. Op Facebook zijn we te vinden 

als 'scoutingtono', op Twitter zijn we ook al te vinden als 'scoutingtono' en op Instagram is de 

Scouting Tono-groep te vinden als 'tonogroep'.  

Heeft u bij inschrijving opgegeven dat uw kind niet herkenbaar op social media getoond mag 

worden, of dat uw kind alleen groepsgewijs getoond mag worden, dan houden we daar uiteraard 

rekening mee. 

 



 

 

 

Verdubbeling kennismakingsperiode 

Voor kinderen is het belangrijk elkaar te kunnen ontmoeten en te 

kunnen bewegen. Toch merken we dat dit tijdens de lockdown vaak 

niet makkelijk is. 

De Scouting Tono-groep neemt nu haar verantwoordelijkheid en 

verdubbelt tijdelijk de kennismakingsperiode: in plaats van 3 weken, 

kan iedereen tussen de 4 en 17 jaar tijdelijk 6 weken lekker mee 

doen. En dat is gegarandeerd vrijblijvend! 

Daarom voor iedereen die lekker buiten bezig wil zijn, samen met 

andere kinderen op avontuur wil of gewoon even lekker er uit wil zijn: 

de Scouting Tono-groep  verdubbelt de kennismakingsperiode: 6 

weken lekker mee doen. Gratis. En geheel vrijblijvend! Omdat buiten 

lekker bewegen belangrijk is voor kinderen! 

Buiten bezig zijn 

De Scouting Tono-groep vindt veiligheid belangrijk. Daarom volgen 

we de regels rond Corona dan ook stipt op. Een van de huidige regels 

is dat alle activiteiten buiten zijn. Alleen voor noodgevallen, zoals een 

onverwachte, forse regenbui mogen we -zo kort mogelijk- naar 

binnen. 

Als er voor een zaterdag dus slecht weer wordt verwacht, dan kan het 

dus voorkomen dat we, helaas, een opkomst moeten annuleren. Hier 

is helaas niets aan te doen. Een annulering zullen we zo tijdig 

mogelijk communiceren met de ouders/verzorgers. Ook zullen, 

eveneens volgens de huidige landelijke maatregelen, alle activiteiten 

rond het eigen groepshuis zijn en zijn er geen plaatselijke of regionale 

scoutingactiviteiten. Alleen voor ouders van kinderen die voor het 

eerst komen kijken maken we een kleine uitzondering en nodigen we 

hen uit het (buiten)terrein van de boerderij op te komen, maar dan wel 

zo beperkt mogelijk. 

Gelukkig hebben we, sinds begin februari, wel elke week onze 

activiteiten uit kunnen voeren. We zien de kinderen weer genieten van 

de kampvuren, renspelletjes, samenwerkingsopdrachten en al het 

andere mooie scoutingspel. En daar genieten wij als vrijwilligers ook 

weer enorm van. 
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Sponsorkliks 
In februari en maart is er voor een bedrag van € 5,90 ontvangen als sponsoring via Sponsorkliks. 

Hier merken we vooral dat Albert Heijn tijdelijk is gestopt met Sponsorkliks. Vrijwel de volledige 

opbrengst is nu afkomstig van Bol.com. We zijn blij met elke opbrengst die we krijgen. Gaat u zelf 

online bestellen? Kijk dan even of uw favoriete webwinkel mee doet: ga naar www.scoutingtono.nl 

en scroll naar beneden tot aan ‘Sponsorkliks’. Zoek hier uw webwinkel op en klik op de link. U 

komt nu op de normale website van uw webwinkel, alleen heeft de webwinkel nu onthouden dat 

de Scouting Tono-groep ook enkele centen krijgt uit de winst van de webwinkel. Op dezelfde plek 

op de website kunt u ook zien wat de resultaten van Sponsorkliks zijn. Alvast bedankt! 

 

http://www.scoutingtono.nl/

