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Van de Bevers  
Naar China! 

Deze maand hebben de Bevers weer allemaal leuke dingen 

gedaan! Eerst hadden ze een opkomst met een grabbelton, waar 

allemaal leuke spelletjes in zaten, zoals bijvoorbeeld Ratten en 

Raven, estafette en stoelendans.  

De week daarna gingen de Bevers met de boot op reis naar China. 

Toen ze daar aankwamen bleek dat het Chinees nieuwjaar was, 

dus hebben ze allemaal dingen gedaan die daarbij horen. Eerst 

hebben ze getekend wat ze dachten dat er nou eigenlijk bij Chinees 

nieuwjaar hoort. Ze hebben sterretjes aangestoken, de Drakendans 

gedaan, en hun naam in het Chinees geschreven. 

Een week later werden er allerlei spelletjes gespeeld die te maken 

hebben met pingpong. Ze begonnen met rond de tafel, en gingen 

daarna door met proberen het balletje in een beker te gooien. Ze 

hadden een parcours gemaakt, en het balletje daar overheen 

geblazen. Als laatste hebben ze zelf een parcours gelopen, met de 

bal op een lepel, en dat mocht natuurlijk niet vallen. 

De laatste week hebben ze een wedstrijdje gehouden. Eerst een 

spelletje wie de slimste is, met Ren-je-rot. Toen wie het beste 

geblinddoekt kon tekenen, en als laatste hebben ze rennend 

memory gedaan. En wie heeft er gewonnen? Alle Bevers!

 

 Wachtlijst bij de 

Bevers 
Zoals bij sommigen misschien bekend 

is, is onze Bevergroep de afgelopen tijd 

enorm gegroeid. Waar we in februari na 

het overvliegen met 4 Bevers achter 

zouden blijven, zijn we nu met een 

groep van 17 Bevers. Hartstikke leuk 

natuurlijk, maar … 

Vanuit Scouting Nederland is een 

aanbevolen lid-leiding ratio opgesteld. 

Bij Bevers ligt de wenselijke eis op 1 op 

4. Dit betekent dat de Bevers met 4 

leiding 16 kinderen een leuke opkomst 

kunnen geven. Omdat er elke week wel 

iemand afwezig is, hebben wij besloten 

onze grens te leggen bij 17 kinderen. 

Dit houdt in dat de komende 

aanmeldingen bij de Bevers op een 

wachtlijst komen. Hier staan op het 

moment al een paar kinderen op. 

Wanneer u uw kind wilt aanmelden bij 

de Bevers, houdt er dan rekening mee 

dat er een korte wachtlijst kan zijn. 

Wanneer u nog vragen heeft, stel ze 

dan gerust aan de Beverleiding 

huppelveldkolonie@scoutingtono.nl 
Verjaardagen!  

Deze maand zijn er een hoop jarigen, dus lekker veel taart!! 

Chickai, Bram, Duif, Dominique, Malik, Yde, Lowie en Connor, 

allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst! 
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Van de Welpen 

Hoi hoi allemaal! 
Het is weer druk geweest in de jungle in mei. Het begon 

allemaal met een brief van Akela die ons wilde helpen 

voorbereiden op onze jungle expeditie. De welpen 

hebben zelf in kleine groepjes kampvuurtjes gemaakt, en 

nog even extra geoefend met een aantal routetech-

nieken. Op 8 mei hebben we tegeltjes geschilderd voor 

moederdag. (Er liggen er nog een aantal in het welpen 

lokaal die nog niet meegenomen zijn ;). Mocht je jouw 

tegeltje nog niet hebben meegenomen haal hem nog 

even op.)  

En toen was het eindelijk zover de welpen zouden op 

jungle expeditie gaan. We vertrokken gezellig met de 

welpen die mee gingen naar Apeldoorn. Daar aange-

komen en na verkenning van het terrein troffen we 

capsules aan met een bericht van aliens. Ze hadden een 

zakboekje gevonden dat leeg was gewaaid in een 

ruimtestorm. De welpen hebben die week op kamp 

gezocht naar de pagina's van het zakboekje. Die vonden 

we op allerlei plaatsen terug tussen alle spellen door en 

tijdens de speurtocht. Ook hadden de aliens gezorgd dat 

we met de sportdag een potje konden Lasergamen. Na 

het in elkaar zetten van het boekje kwamen de aliens 

ook nog eens langs. We gaven ze het boekje mee en 

vertelden ze nog van alles over de scouting. Nadat de 

aliens waren vertrokken, was het de volgende dag ook 

tijd voor de welpen om te vertrekken. Zo zat ons kamp 

van 12 tot en met 16 mei er al weer op.  

Na een weekje bijkomen(voor de leiding) hebben we 29 

mei lekker wat sportspelletjes gedaan en daarna 

afscheid genomen van Floor, Annika, Eva en Hathi. 

Allemaal veel plezier bij de scouts.  

Volgende keer de avonturen van juni in de tamtam. 

Vergeet je ook niet aan/af te melden voor ons weekendje 

18/19/20 juni: https://forms.gle/Z84FDj7WSbUv1RqD7 

Dit weekendje zal vrijdagavond om acht uur beginnen en 

zondag om twaalf uur 's middags afgelopen zijn.  

Als uw kind er alleen de zaterdag is kan dat ook ingevuld 

worden. Let op dit zal dan een verlengde opkomst zijn 

van tien tot vier uur 

En let op goede schoenen als je mee gaat of alleen de 

zaterdag er bent. Want er is een leuke tocht uitgezet 

voor de Schiedamse Scouting groepen 
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Van de Scouts 

Scoutsweekend 

Gezien we met de voorbereidingen niet echt tijd 

hebben een stukje te schrijven, bij deze weer een 

inkijkje in het logboek van de scouts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Van de Explorers  
Voorbereiding zomerkamp 

1 mei 

De filmpjes zijn klaar!! We hebben nog een uur om 

lekker bij het vuur een frikandel te roosteren.  

8 mei 

Yes, we zijn compleet en iedereen kan haar of zijn 

zegje doen over het kampprogramma en de 

resterende opkomsten van dit seizoen. Er komt een 

mooi rijtje activiteiten uit. Daarna zoeken we alle 

spullen bij elkaar die we nodig hebben voor het 

geheim van volgende week. En opeens is daar 

knijperknijp. 

15 mei 

Lukas en 4 aliens gaan naar Apeldoorn, want daar zijn 

de welpen op kamp! Eerder hebben deze aliens 

capsules met filmpjes, vragen en opdrachten naar de 

Aarde gestuurd en nu komen ze zelf een kijkje nemen. 

Ze dansen hun goed geoefende act tijdens de bonte 

avond:  "Startrekking" is sinds april HET woord om een 

oorwurm urenlang tot leven te wekken. Bij iedereen. 

Het is een vermoeiende dag, maar erg leuk om te 

doen. Als bedankje krijgen de aliens van de welpen 

een Dutch Oven, zodat ze ver weg hier vandaan, op 

hun planeet Xylion,  lekkere gerechten kunnen 

uitproberen. Iets wat ze binnenkort zeker gaan doen.  

22 mei 

De Explorers willen pionieren oefenen, want op kamp 

gaat er met hout en touw een tafel + keuken gebouwd 

worden. We maken een A-frame, waarmee we meteen 

testen hoe het gesteld is met de onderlinge 

samenwerking. Die blijkt goed te zijn: het lukt meestal 

om overeind te blijven en voorzichtig wat stapjes voor- 

of achteruit te zetten. En het frame blijft in vorm.  Het 

laatste uur gaan we aan de slag met de 

kampbegroting en de materiaallijst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 mei 

Het is alweer een maand geleden, dus de hoogste 

tijd voor iets lekkers op het kampvuur. Dit keer zijn 

het poffertjes, gebakken op vier gietijzeren platen. 

Het eerste baksel is al snel donkerbruin, het 

middelste is heerlijk het laatste na een hele poos 

wachten nog steeds aan de rauwe kant. Maar het 

smaakt toch wel.  Volgende keer maken we een 

kookvuur en een tweede vuurtje ernaast, voor de 

aanvoer van warme kooltjes.    
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Wat gaan 

we doen?  

• 4 t/m 6 juni: TSW weekend (Scouts) 

• 18 t/m 20 juni: met Arie of (stads)safari (Welpen) 

• 3 juli: Waterspetterfestijn 

• 10 juli: laatste opkomst van dit seizoen 

• 17 t/m 24 juli: kamp Explorers 

• 21 t/m 26 aug: kamp Scouts 

• 4 september 1e opkomst nieuwe seizoen 



 

Van de Stichting  
Van de penningmeester 

Meestal verschijn ik alleen met een berichtje in de Tamtam 

als de contributie wijzigt. Deze keer is het echter wat 

anders. 

In de maand mei is de inning van de contributie van de 

leden totaal fout gegaan. In SOL, het programma van 

scouting Nederland, werd voor deze maand 90 facturen 

voor inning aangemaakt. Dat stemde niet overeen met mijn 

informatie, namelijk totaal 48 inningen. Na correctie heb ik 

de 48 incasso-opdrachten getracht aan te leveren bij de 

bank. Helaas werden er maar 3 incasso-opdrachten 

geaccepteerd en de overige 45 werden geweigerd. Onze 

incasso overeenkomst was volgens de ING-bank niet in 

orde, vandaar de weigering. Na overleg met de bank is ons 

contract weer in orde gebracht, maar de incasso’s konden 

niet meer worden gedaan. Geluk bij ongeluk kon ik echter 

wel een nieuw incasso batch maken van de overige foute 

facturen in SOL. Dit leverde 31 incasso’s op. Deze zijn op 

25 mei netjes geïncasseerd, echter stonden er 2 al 

geïncasseerde bedragen bij. De overige nog uit te zoeken 

c.q. reeds uitgezochte 16 leden (het sommetje is als volgt: 

48 - 3 = 45 – 31, dus 14 + 2 reeds geïncasseerd = 16), 

moeten door mij c.q. moesten door mij apart worden 

geïnformeerd met het verzoek de contributie over mei 

alsnog over te maken op onze bankrekening, waarvoor bij 

voorbaat mijnerzijds dank en aan alle andere betrokken 

leden mijn excuses voor de in mei ontstane 

“trammel(j)antjes”. 

 

Wij zijn nog op zoek…. 

De Scouting Tono-groep groeit! En daar zijn we erg blij mee. 

Helaas beginnen we wel tegen de grenzen van onze groei 

aan te lopen. Daarom zoeken we enthousiaste mensen die 

het leidingteam van de bevers (meisjes en jongens 4-7 jaar) 

of het leidingteam van de welpen (meisjes en jongens 7-11 

jaar) willen komen versterken. 

Een leuke klus, waarbij al onze huidige vrijwilligers dit zeker 

aan kunnen raden. Het biedt de mogelijkheid elke zaterdag 

een groep kinderen een fantastisch spel te laten spelen, 

kinderen te zien groeien en tegelijkertijd zelf mooie  

 

activiteiten te doen in een leuke scoutinggroep waar 

we ook van gezelligheid houden. Scouting biedt een 

aantal nuttige opleidingsmogelijkheden, die je helpen 

om het Spel van Scouting goed vorm te geven en 

goed beslagen ten ijs te komen. Vraag maar eens aan 

een van onze huidige vrijwilligers hoe leuk het kan zijn 

om leiding te zijn bij al die grappige, bijdehante, 

groeiende, lerende en nieuwsgierige scoutjes! Meer 

informatie? Stuur nu een e-mail naar 

info@scoutingtono.nl en we bespreken samen wat het 

best bij jou past! 

 

Van het stichtingsbestuur 

Het bestuur van de Stichting Scouting Tono is 

verantwoordelijk voor de financiën, materialen en 

huisvesting van de Scouting Tono-groep. Toen in april 

duidelijk werd dat we weer mee mochten doen aan de 

NL-Doet actie heeft het stichtingsbestuur deze kans 

direct aangegrepen. Weliswaar in zeer beperkte vorm 

vanwege de Corona-regels én met voornamelijk 

activiteiten buiten. 

Op zaterdag 29 mei was het zo ver. Met een groepje 

van 7 vrijwilligers, voornamelijk uit onze groep van 

vaste vrijwilligers, is een reeks kleine klusjes 

uitgevoerd. Zo is het linker-damestoilet weer 

gerepareerd, is er een nieuw sluithaakje op het toilet 

achter de keuken gezet, zijn de verzamelplaatsen bij 

ontruimingen opgeknapt, de aanhangers aangepakt 

en nagekeken en is het rondhout dat we al een tijd 

geleden hebben verkregen geschikt gemaakt voor 

activiteiten. Ook de kinderzwerfboekenkast is onder 

handen genomen. Hier komen bovendien nog nieuwe, 

grotere wielen onder. De enige klus die nog niet 

opgepakt kon worden is het verstevigen van een 

stapel nieuwe krukken die we hebben aangeschaft in 

verband met de groei van de groep. 

Een meer dan nuttige dag dus, waar veel werk is 

verzet. Met dank aan de vrijwilligers die deze dag zo 

hard hebben gewerkt. 
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Even weer opfrissen: herbruikbare scoutfits 

Kent u onze scoutfit-inkoopactie nog? Graag frissen we uw geheugen weer even op. Heeft uw 

kind nog een scoutfit-blouse die zij of hij niet meer gebruikt? Of stopt uw kind -helaas- met 

scouting? Wij zouden de blouse graag gebruiken om een ander kind blij te maken, bijvoorbeeld 

omdat ze het daar thuis niet zo breed hebben. Als de blouse er nog netjes uitziet bieden wij 

standaard € 10,= voor de blouse. Deze bewaren wij dan in onze voorraad om het zo voor een 

ander kind weer mogelijk te maken om ook scouting te doen. Interesse? Laat het even weten aan 

de leiding of stuur een e-mail aan stichting@scoutingtono.nl. 

 

. 
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