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Van de Bevers  
Héél véél Bevers 

Waren er na het overvliegen in februari nog maar 3 Bevers over, 

inmiddels is de Huppelveldkolonie flink aan het groeien. Elke week 

komt er wel een “nieuwe” kijker bij, en van die kijkers zijn er ook al 

een paar ingeschreven en zelfs al geïnstalleerd. In twee maanden 

tijd is de groep gegroeid van 3 naar 13(!) Bevers en kijkers; een 

uitdaging voor de leiding, maar die vinden het voorlopig alleen 

maar leuk!  

 

 

 

 

 

 

 

 

De afgelopen weken hebben de bevers weer heel veel leuke 

dingen gedaan. We zijn op bezoek geweest in Frankrijk, En 

hebben de Eiffeltoren nagebouwd, stokbrood gegeten, en zelf een 

paar Franse zinnetjes geleerd. De week daarna hebben we 

geleerd over plantjes, en zelf bloemen gemaakt. Uiteindelijk 

hebben de Bevers tuinkers geplant, dat de week daarna mee naar 

huis kon. En afgelopen zaterdag zijn we begonnen met de 

Beverbadge van Rozemarijn! De bevers hebben verteld wat ze 

allemaal wel of niet lekker vonden. De komende twee weken gaan 

ze nog verder met de Beverbadge, zodat Rozemarijn precies 

weet, wat bevers lekker vinden. 

 Jantje Beton 
 

Het is een bijzonder jaar. Dat 

merken we op alle vlakken. De 

jaarlijkse collecte voor Jantje 

Beton hebben we dan ook niet op 

de gebruikelijke wijze door laten 

gaan. Wel is er ingezet op een 

digitale collecte voor dit goede 

doel. Dit bleek dit jaar veel beter 

aan te slaan dan vorig jaar. Er is 

€106,= opgehaald. Vanaf deze 

plek: iedereen die heeft 

gedoneerd of heeft meegeholpen 

van deze actie een succes te 

maken, heel erg bedankt! 

 

Hieperdepiep Hoera! 
Deze maand wordt er gezongen voor Marco, Marja, Jordy, 
Fenna, Brian en Kim! Van harte gefeliciteerd allemaal!  

 

  



 

Van de Welpen 

Hoi allemaal! 

Het is weer druk geweest de afgelopen maand in de jungle. Begin 

maart hebben de welpen een echte knikkerbaan baan gebouwd. 

Dit bleek nog wat obstakels te hebben en moeilijker te zijn dan 

verwacht; dat maakte voor de welpen niet uit, want het is 

uiteindelijk wel gelukt en aan het einde van de opkomst stond er 

een mooie knikkerbaan. Naast lekker bouwen hebben de welpen 

ook hun vreemde talen geoefend. Geen Engels, Duits of Frans 

maar Gebarentaal. Zo kunnen de welpen nu hun naam spellen. 

Ook de morsetaal en het welpen-geheimschrift hebben ze 

geoefend. Je weet maar nooit wanneer dat van pas komt      .  

Ook was er een heuse wedstrijd in de jungle en moesten de 

welpen per nest laten zien wat ze allemaal wel niet konden. Zo 

kwamen de welpen er achter dat je met zijn allen meer voor 

elkaar krijgt dan je denkt.  

En om maart af te sluiten zijn de welpen TV-sterren geworden. 

Althans ze hebben mee gedaan aan 2 spellen die op tv zijn. Zo 

hebben ze Wie-ben-ik gespeeld. Eerst had de leiding personen, 

voorwerpen en locaties verzonnen, maar al gauw hadden de 

welpen ook zelf ideeën voor de andere welpen om te raden. Ook 

is hun woordenschat getest met een potje Lingo. Voor elk team 

was een woord bedacht en legde de leiding de beginletter klaar. 

Uit de letters aan de andere kant van het veld moesten ze er nog 

4 zoeken om een 5-letter woord te maken. Hadden ze het goed, 

dan mocht iedereen uit het groepje een keer (met de ogen dicht) 

grabbelen. En stond het nummer op je bingo kaart dan mocht je 

deze afstrepen. Bij een gouden bal mochten ze zelf 2 willekeurige 

nummers afstrepen. Bij een groene bal of een vraagteken 

mochten ze 1 willekeurig nummer afstrepen, bij een rode bal 

moesten ze stoppen met grabbelen. Helaas geen volle bingo 

kaarten maar wel heel vaak een gouden bal die gegrabbeld werd. 

 Dat was het weer betreft het nieuws uit de jungle voor 

aankomede maand staan er weer vele nieuwe avonturen gepland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorkliks 
Nog steeds kunt u ons helpen door bestellingen bij uw favoriete webwinkel via Sponsorkliks te 

laten lopen: ga naar www.scoutingtono.nl, scroll naar beneden naar Sponsorkliks en zoek u 

favoriete webwinkel op.  

Al eerder meldden we dat Albert Heijn thuisbezorgd tijdelijk geen provisie afdraagt, nu ze het door 

de maatregelen rond de pandemie het zo druk hebben. Dit kost ons helaas een groot deel van 

onze provisie. In de afgelopen maand is hierdoor eigenlijk de enige provisie die we hebben 

ontvangen die van Bol.com. Dat was nog wel € 2,19. Toch weer een klein bedragje er bij. Blijft u 

aan ons denken? 

http://www.scoutingtono.nl/


 

Van de Explorers  
 

6 maart 
We hakken hout en steken het kampvuur aan, want we gaan nu serieus werk  
maken van ons kamp:  de datum en de top 5 voorkeur Scouting labelterreinen 
vaststellen. Uit het niets ontstaat het idee voor een kampthema:  Muziekkamp!  
Lukas gaat  proberen te reserveren en we hopen dat we nog op tijd zijn.  Natuurlijk is 
er altijd wat lekkers voor op het vuur:  dit keer een zelf gebakken broodje knakworst 
 
13 maart  

Vandaag hebben we met de GPS geoefend. Opdracht 
tijdens het lopen van  Landvreugd naar post 1: bedenk de 
komende 2 opkomsten. Dit is geworden: pionieren en 
bakken.  
Op post 1 was het puzzelen voor het volgende coördinaat 
en leren hoe dit in de GPS te zetten. Onderweg van post 1 
- post 2: maak het logo na van The Steppenwolfz. Op post 
2 waren Lukas en Antoinette en gingen we snel terug naar 
de groep, want het was al bijna 18 uur.     
De Explorers zijn in een keer goed van punt naar punt 
gelopen en kunnen met de GPS overweg. Mooi!!  Hopelijk 
mogen we snel een weekendje houden met een wat 
langere hike. 
 

20 maart  
De Explorers krijgen tijdens hun opkomst een opdracht: bekijk het bouwwerk van  de 
Scouts nog eens goed, met de lessen natuurkunde en de mechanicawetten in je 
achterhoofd.  
Resultaat: “Het zitje” van de schommel gaat in de revisie en voor de ophanging 
wordt een alternatief plan bedacht.   
Bij de kampvuurkuil de stand van zaken rondom het zomerkamp doorgenomen. Nog 
geen bevestiging van een terrein, maar we hebben hoop op eentje! En we gaan in 
april filmpjes maken voor een goed doel :-).   
Nog even schommelen en dan is het tijd om naar huis te gaan.  
  
27 maart 

 De Explorers komen met een deegroller 
naar de tent of zwaaien er -in 
thuisquarantaine- mee voor het 
beeldscherm, want: Heel Holland bakt! Op 
verzoek van de Explorers hebben Lukas 
en Antoinette de bakopdracht bedacht, 
een technische en creatieve opgave: 
respectievelijk  een roomhoorntje en drie 
tartelettes. De recepten, het bakgerei en 
de ingrediënten zijn uitgedeeld. Bakkers 
klaar? Bakken maar!!! De tijd vliegt en de 
spanning stijgt. Is alles om half zes klaar? 
En gaar? De Explorers weten ons weer te 
verrassen. Alle resultaten mogen er zijn, 
maar twee Explorers springen er net iets 
meer uit: Darko en Megan mogen zich de 
winnaars noemen van de bakwedstrijd.  

 

 

 



 

 
 
 
 

Algemeen  
Nieuwe foto’s op website 

Sinds zaterdag 10 april is de nieuwe website van de Scouting Tono-groep weer 

een klein stukje verder ontwikkeld. In plaats van de smalle foto’s die altijd 

bovenaan de webpagina’s stonden, staan er nu vrij grote foto’s prominent 

bovenaan de meeste webpagina’s. 

Voor deze foto’s hebben we de leukste foto’s uit ons archief gebruikt. Foto’s 

waarbij bevers, welpen, scouts, explorers of Roverscouts plezier maken met de 

leuke activiteiten bij Scouting. Bij de keuze van de foto’s maken we gebruik van 

de voorkeuren rond privacy die u als ouder of verzorger heeft opgegeven voor 

social media. Dus als uw kind niet (herkenbaar) op social media mag, komt uw 

kind ook niet herkenbaar op de website. Heeft u gekozen voor “alleen 

groepsgewijs” dan komt er geen individuele foto van uw kind op de website. 

Nu kan het altijd gebeuren dat u een foto tegen komt die u eigenlijk toch liever 

niet op de website zou zien. U kunt dan altijd een bericht sturen naar 

webmaster@scoutingtono.nl. Onze webmaster (Dolfijn/R. Spruit) zal de foto 

dan per direct verwijderen. U hoeft geen reden op te geven. Kijk even op 

www.scoutingtono.nl en u ziet direct de vernieuwing in de layout van onze 

website. Weet u niet meer wat uw opgegeven voorkeur rond privacy is? Een 

mailtje naar webmaster@scoutingtono.nl maakt dit direct weer duidelijk. 

Verdubbeling kennismakingsperiode 

Sinds we in februari weer bijeenkomsten mochten houden heeft de Scouting 

Tono-groep direct de kennismakingsperiode verdubbeld. Tijdelijk kunnen 

kinderen 6 weken, geheel vrijblijvend, kennis maken met de Scouting Tono-

groep. Hiermee hopen we, juist in deze tijden, kinderen te stimuleren om lekker 

buiten bezig te zijn en actief samen met leeftijdsgenoten de wereld om hen 

heen te ontdekken. Met alle maatregelen rond de pandemie is dat tenslotte 

lastig genoeg. 

Of het nu met deze actie te maken heeft, of met de pandemie, of dat het meer 

toeval is; steeds meer kinderen en ouders ontdekken hoe leuk Scouting nu 

eigenlijk is: sinds begin februari hebben we elke zaterdag minstens één kijker 

gehad. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee! 

De meeste kinderen komen kijken bij de bevers, waardoor de beverkolonie 

inmiddels drie keer zo groot is geworden! Ook bij de welpen en scouts zijn er 

weer kinderen aan het rondkijken. Als vrijwilligers zijn we blij al deze kinderen 

leuke, uitdagende activiteiten te kunnen laten doen, lekker buiten en waar ze 

nog wat van leren ook. De actie om de kennismakingsperiode tijdelijk te 

verdubbelen verlengen we dus nog even: ook de komende periode zijn 

kinderen welkom om -vrijblijvend- een tijdje mee te doen en zo zelf te 

ontdekken hoe leuk het is om elke week, samen met leeftijdsgenootjes, 

uitdagingen aan te gaan en lekker buiten bezig te zijn. 
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