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Van de Bevers  
Rozemarijn-badge voor de Bevers! 

Deze maand hebben de bevers weer heel veel leuke dingen 
gedaan, en zelfs een Beverbadge verdiend!  
 
Eerst hebben de bevers over plantjes geleerd, en daarna hebben 
ze zelf tuinkers geplant. De weken daarna hebben ze aan de 
Beverbadge van Rozemarijn gewerkt. Stuiter kwam bij haar eten, 
maar ze wist niet goed wat Bevers nou wel en niet lekker vonden, 
dus heeft de Bevers om hulp gevraagd.  
 
Eerst hebben ze spelletjes gespeeld over eten, plaatjes gezocht 
van dingen die ze wel óf niet lekker vonden, en ze hebben geleerd 
wat je bij brand moet doen. Als laatste hebben ze zelf iets lekkers 
gemaakt: pannenkoeken, en de week daarna spiesjes met kaas en 
worst, worstenbroodjes, en wraps.  
 
Toen iedereen de Badge had verdiend, kwam Rozemarijn die zelf 
brengen. 

 

 Berenklauw of …?? 
 

Bij en rond het hek van Boerderij 

Landvreugd staan enkele 

snelgroeiende schermbloemige 

planten. Aangezien wij dachten 

dat dit berenklauwen waren, 

hebben we ze gemeld bij de 

gemeente. Die is bijzonder snel 

komen kijken, en heeft 

geconcludeerd dat deze planten 

geen berenklauwen zijn, maar dat 

dit fluitekruid is. Zo leer je als 

scout ook nog eens wat over de 

natuur… En eerlijk gezegd: ze 

lijken best wel een beetje (veel) 

op elkaar, toch? 

 

Veel jarigen deze maand! 
In mei feliciteren we Luuk, Jareth, Mees, Coen, Lieke, Ikki & 
Eva! Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne dag 
toegewenst!  

 

  



 

Van de Welpen 

Hoi allemaal! 

Wat was het een feest afgelopen maand bij de welpen. 
Het begon met Pasen, de leiding had maar liefst 120 
eitjes verstopt. Daarna het grote eendjesspel waar de 
welpen de eendjes moesten stelen, maar oppassen dat 
je niet door de moeder- of vadereend wordt getikt, flink 
rennen dus. 10 april vierden we ons eigen feestje, lekker 
een eigen parcours bouwen voor een potje apenkooien. 
Daarna feestelijk de drie bevers geïnstalleerd die 
overgevlogen waren. Ze zijn nu echte welpen, welkom 
Goudhaan, Toermalijn en Avonturia. De week erop hard 
werken voor het insigne Journalist. Dit was een regio-
opkomst en hier hebben in totaal ongeveer 500 welpen 
aan meegedaan om allemaal het insigne te halen, door 
foto’s te maken en andere opdrachten en vragen 
rondom journalistiek te doen en te beantwoorden. De 
welpen die op 17 april meegedaan hebben, hebben dit 
gehaald, het is alleen nog even op de regio wachten 
voor de insignes. Tot slot hebben we op de laatste 
zaterdag alvast een beetje Koningsdag gevierd. Per nest 
hebben de welpen zelf oranje tompouces gemaakt. 
Bladerdeeg snijden, room kloppen, glazuur maken, 
tompouce bouwen, en daarna natuurlijk lekker 
oppeuzelen. Bij tompouces gaat dat vaak toch wat lastig 
zonder kliederen. We hebben dus veel plezier gehad 
met zijn allen. 
  
Volgende maand een extra groot avontuur op de 
planning, onze echte Jungle-expeditie, het zomerkamp. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Even extra onder de aandacht 
Voor de welpen die niet op kamp meegaan is er 15 mei GEEN opkomst 
en omdat de leiding na zo’n kamp nog een hoop op te ruimen heeft is er  22 mei ook GEEN 
opkomst 

 



 

Van de Scouts 

Logboek  
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Van de Explorers  
Geheime missie!! 

3 april 
De Explorers spelen voor paashaas en verstoppen elk 
drie eieren:  groene voor Darko,  roze voor Megan 
en  gele voor Femke. Het verstoppen is zo gebeurd, 
maar het zoeken! Er mist na een heel poosje speuren 
nog een roze en een gele en de groene lijken in de 
boomgaard onzichtbaar geworden. Dat ligt trouwens 
niet aan Darko’s zoekwerk, want hij vindt wel twee hele 
kleine witte plastic eitjes met een cijfer terug, die ‘s 
ochtends verstopt waren voor de welpen. Die blijkt hij 
bij de welpenstaf nog te kunnen inwisselen voor 
paaseitjes. Met hier en daar een hint is het niet moeilijk 
meer en kunnen we door met het serieuzere werk: ons 
filmproject. We lezen wat de bedoeling is, de 
schminkdoos van de groep heeft nog de juiste kleuren, 
denken na over de achtergrond  en we spreken af om 
thuis in kasten te snuffelen naar passende aankleding. 
Volgende week verder.  

 24 april 
We bekijken wat we gefilmd hebben, wat voor veel 
napret zorgt. Een paar bloopers maar.  Doordat we een 
nieuw programma gebruiken voor het bewerken, duurt 
het meer dan een uur eer het eerste filmpje klaar is, 
maar nummer twee en drie gaan al veel  sneller. 
Volgende week de laatste twee.   
We kijken  kort vooruit naar ons kamp en besluiten een 
tweedaagse hike te doen.  Lukas gaat proberen het 
terrein dat daarbij hoort te reserveren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 april 
We schrijven het script voor 5 filmpjes, 
bedenken het decor en de aankleding en 
kijken of we alle materialen hebben. 
Volgende week gaan we filmen tijdens een 
extra lange opkomst.  
  
17 april 

We maken het decor, terwijl Lukas en 

Antoinette eten koken. Daarna schminken, 

omkleden en de tekst nog een keertje 

oefenen.  Camera loopt....  en loopt... en 

loopt :-)  

 



 

Algemeen 
Scouting Tono-groep en Google 

De Scouting Tono-groep is aan het groeien. We 

merken daarbij dat ouders en kinderen steeds meer en 

meer het internet gebruiken bij de keuze van een 

scoutinggroep. Dan is het handig als de Scouting 

Tono-groep een beetje vooraan staan in de 

zoekresultaten op Google. 

Een van de factoren die hierbij een rol spelen is het 

aantal reviews binnen Google. En daar hebben we nog 

wat hulp bij nodig. De Scouting Tono-groep heeft nu, 

bij Google, 13 reviews. Het zou mooi zijn als dat aantal 

flink zou stijgen. Heeft u dus zelf een Google-account, 

help ons door een review achter te laten. 

Hoe werkt dit dan? Ga naar google.nl en zoek op 

“Scouting Tono-groep”. Nu komt er (meestal rechts) 

ook een staatje waarin staat hoeveel reviews we 

hebben. Klik op het vermelde aantal. Nu opent zich 

een scherm met een knop “een review schrijven”. Hier 

kunt u uw review achterlaten. Natuurlijk hopen we dat 

het plezier dat uw kind elke week heeft hierin 

doorklinkt! Alvast bedankt, zo helpt u andere ouders 

om de Scouting Tono-groep nog beter te vinden op het 

internet. 

Ledengroei 

Vooral onze bevergroep (meisjes en jongens van 

4 tot 7 jaar) en de welpen (meisjes en jongens 

van 7 tot 11 jaar) zijn de afgelopen periode best 

hard gegroeid. En daar zijn we uiteraard heel blij 

mee!  

Bij de bevers zullen in de loop van de tijd veel kinderen 

weer overvliegen naar de welpen en hopen en 

verwachten we dat er dan weer nieuwe bevers bij 

komen. Bij de welpen verwachten we dat er in de 

komende één-tot-3-jaar welpen bij zullen blijven 

komen, maar er ook nog eens een aardig aantal 

bevers in dezelfde periode naar de welpen komen.  

 

Als gevolg hiervan denken wij in de komende 

jaren in ieder geval naar een uitbreiding van de 

welpenleiding te moeten zoeken, en mogelijk ook 

van de beverleiding. En daar beginnen we nu 

mee! 

Hiervoor zoeken we gemotiveerde mensen die 

het leuk vinden om elke zaterdag kinderen in 

deze leeftijdsgroepen uit te dagen, die bereid zijn 

de verplichte (scouting)trainingen te volgen 

(waarvan een aardig deel bij de eigen groep én 

in je eigen tempo) en die het scoutingprogramma 

een beetje kennen of dit willen leren.  

Kent u zo iemand, of bent u dit misschien zelf? 

Kom dan eens praten met onze 

groepsbegeleider! Samen kijken we dan wat de 

mogelijkheden en verwachtingen zijn. In ruil 

bieden we elke zaterdag een hoop plezier met 

een hele leuke groep kinderen, enthousiaste 

mede-vrijwilligers die samen “Scouting” willen 

organiseren en de mogelijkheid zelf weer eens 

iets nieuws en uitdagends te gaan doen. 

Bovendien betalen wij de (verplichte) Verklaring 

Omtrent het Gedrag, de cursussen etc. 

Geïnteresseerd? Spreek even de leiding aan, of 

stuur een e-mail naar 

groepsbegeleider@scoutingtono.nl. 

 

I 
 Sponsorkliks 

 

In april is er via Sponsorkliks € 2,42 opgehaald, allemaal door bestellingen bij Bol.com. Voor de 

ouders die ons hier mee geholpen hebben: bedankt! 
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