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Algemeen
De server en de Tono Tamtam
Al jaren gebruikt de Scouting Tono-groep een eigen server voor haar
websites en mailserver. Ruim drie jaar geleden is deze vervangen
door een nieuwe, met een SSD-disk omdat die minder snel kapot
gaan dan een traditionele harddisk. Na drie jaar en drie maanden
(dus 3 maanden ná de garantieperiode) ging de harddisk toch
kapot…
Hierop hebben we zo snel mogelijk de server vervangen. Nu met
een systeem met o.a. meerdere harddisks, die zo in gebruik zijn dat
als één harddisk kapot gaat het systeem hier geen probleem van
ondervindt. De website(s) werken weer, en de mailserver ook. Alleen
de verzendlijst van de Tono Tamtam zijn we kwijt. We hebben de lijst
zo goed mogelijk gereconstrueerd, maar het kan zijn dat u opeens
de Tono Tamtam ontvangt terwijl u dit niet wil, of juist niet, terwijl u
(uiteraard) de Tono Tamtam zo graag leest. In elke email waarmee
wij de Tono Tamtam versturen staat uitgelegd hoe je jezelf aan- of af
kunt melden. Lukt het niet, stuur dan even een email naar
info@scoutingtono.nl en we regelen het voor u.
Weet u nog iemand die voorheen de Tono Tamtam altijd ontving,
maar nu niet meer, geef zijn of haar e-mailadres dan even aan ons
door. Dan bouwen we de verzendlijst van de Tono Tamtam weer
opnieuw op, en kan iedereen weer netjes ons gewaardeerde
maandblad ontvangen.
Voor de berichten die de vrijwilligers naar de ouders sturen per
speltak geldt hetzelfde. We hebben hier nieuwe lijsten voor gemaakt
met alle e-mailadressen uit de ledenadministratie. Krijgt u dus
bericht van de leiding op een e-mailadres waar dat niet de bedoeling
is, lees dan even in de e-mail hoe u zich eenvoudig af kunt melden.
Bij voorbaat iedereen alvast bedankt voor het begrip.

Kids Powerrr Event
Nadat we in 2020 het Kids
Powerrr Event moesten uitstellen
wegens de pandemie hopen we
dat hij dit jaar wel doorgaat: op
zaterdag 2 oktober nodigen we
alle kinderen uit de buurt, uit jouw
buurt, je broertjes, zusjes,
klasgenootjes, nichtjes en neefjes
uit om uitgedaagd te worden in en
rond het gebouw van de Scouting
Tono-groep. Welke spannende
onderdelen we hebben weten we
nog niet helemaal zeker. Mogelijk
komt het kratklimmen weer terug,
waarbij je probeert zo hoog
mogelijk te klimmen op een stapel
kratten, terwijl je gezekerd wordt
tegen vallen. Mogelijk hebben we
weer een oversteek met een
apenbrug over het water of een
laagteparcours waar je je klim- en
klauterkunsten kunt uitleven,
gaan alle gasten hun eigen eten
maken op het kampvuur of doe je
een andere uitdagende activiteit.
Nodig dus alvast al je familie,
vriend(inn)en en klasgenoten uit
voor 2 oktober! Toegang is gratis.
Meer informatie is te vinden op
onze website
www.scoutingtono.nl.

Van de Bevers
De bevers op kamp
Deze maand hebben de bevers
weer allemaal leuke dingen
gedaan: er zijn 6 nieuwe bevers
geïnstalleerd! Welkom David,
Dilaiyah, Fabé, Sven, Milas en Kris!
Afgelopen week hadden de bevers
zomerkamp. Dat was spannend,
maar het ging heel goed, en het
was heel gezellig. De
circusdirecteur was zijn circus kwijt,
en wilde weten of de bevers
misschien konden helpen door clowns en acrobaten te worden. Die uitdaging
gingen ze graag aan! Na twee dagen hard oefenen, en tussendoor de directeur
helpen zijn hoed te vinden, waren de bevers geslaagd voor het circus! Helaas was
dat de laatste keer dit seizoen dat de bevers een opkomst hebben, maar we zien
jullie hopelijk allemaal weer op 4 september! Voor nu allemaal een heel fijne
vakantie gewenst!

Verjaardagen!
Omdat de volgende Tamtam pas in september uitkomt, feliciteren we hier de jarigen van juli &
augustus:
In juli krijgen Kris, Martijn, Elien, Sophie en Jadey er een kaarsje bij, en in augustus is er taart voor
Sara, Lucas, Beren, Jeremy, Daniël, Svea, Hathi en Prof. Plof.

Van de Welpen
Hoi hoi allemaal!
De laatste weken is er weer van alles beleefd. Te
land ter zee en in de lucht; een opkomst vouwen en
knutselen. We hebben een weekendje je gehad
waarbij we een rondje langs alle Schiedamse
groepen hebben gelopen. En wat zijn we trots op
de welpen die meegelopen hebben, want het was
toch ruim 9 kilometer.
Onderweg konden de welpen nog koken op het
kampvuur en boogschieten.
En er zijn 3 nieuwe welpen geïnstalleerd, welkom
Wolfie, Vertier en Dwerguiltje!
Deze maand hebben we ook nog eens alle
verjaardagen van de leiding gevierd.

Het was weer erg gezellig

Sponsorkliks
Na een periode met wat minder inkomsten is er in mei en juni voor € 12,49 aan commissie binnen
gekomen. Een klein, maar toch fijn bedrag. Ons ook gratis sponsoren? Ga naar
www.scoutingtono.nl, scroll naar beneden naar Sponsorkliks, zoek je favoriete webwinkel en klik
door. Hierdoor ontvangt u de normale prijzen, en wij ontvangen een kleine commissie. Alvast
bedankt!
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Van de Explorers
Bijna tijd voor het zomerkamp
5 juni
Volgende week komen de ouders voor de
kamppresentatie. Vandaag spreken we af wat we gaan
zeggen en laten zien, hoe en waar we dit doen, wie
het welkomstwoord doet, wie welk deel presenteert en
wie de taart bakt. Alles is netjes uitgeschreven en
verdeeld, we zijn er klaar voor.
12 juni
De ouders zijn allemaal gekomen en zitten in de
kampvuurkuil te kijken. Een presentatie geven lijkt zo
aan het begin van de opkomst een stuk minder
grappig dan vorige week gedacht. Het is gewoon eng,
maar het gaat goed. In een half uurtje vertellen de
Explorers over het programma, de begroting, de
coronamaatregelen tijdens het kamp, de reisplannen
(op de fiets), tentindeling, benodigde materialen en
alle overige kampzaken. Ook alle vragen van de
ouders worden beantwoord. Het kamp is aan het einde
van de presentatie goed bevonden, we mogen gaan!

19 juni
Vandaag is er een hike langs de vier Schiedamse
Scoutinggroepen, zo'n 9 km lopen. Niet alleen van
onze afdeling of groep, maar zo'n beetje heel
Scouting Schiedam is vandaag op de been. De
start en finish is voor ons bij onze eigen boerderij
Landvreugd, en daarna volgen drie locaties:
Scouting Taizégroep (Kethel), Scouting FLG
(Centrum) en Scouting BvH (Bijdorp).
Voor onderweg hebben de Explorers als opdracht
meegekregen: ideeën verzamelen voor het
traditionele einde seizoens-speltak-uitje, volgende
week. Dit zijn geworden: vlotten bouwen en varen,
trampolinepark en VRgames (escape). Komende
dagen kan hier op gestemd worden.
Bij terugkomst hebben we nog een sjouwklus
waarmee we geld verdienen voor de Explorerkas.
26 juni
De stemming is: 2x trampoline, 1 x VR games, 1 x
geen mening, dus heeft Lukas JUMP010
gereserveerd. Het wordt een intensief uur met
wedstrijdjes en veel vallen en opstaan. Lekker
actief en sportief!!
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Wat gaan
we doen?

•
•
•
•
•

17 t/m 24 juli: kamp Explorers
21 t/m 26 aug: kamp Scouts
4 september 1e opkomst nieuwe seizoen
11 september overvliegen
2 oktober: Kids Powerrr Event

Van de Stichting
Stichtingsbestuur
Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor de
materiele en financiële zaken van de Scouting Tonogroep. De afgelopen periode is hiervoor weer het
nodige klein onderhoud uitgevoerd. Zo is de
kinderzwerfboekenkast weer gerepareerd zodat we die
weer kunnen gebruiken, de aanhangers nagekeken en
waar nodig gerepareerd, zodat ze veilig mee kunnen
op de kampen en zijn er o.a. 30 extra krukjes
aangeschaft. Die laatste zijn hard nodig vanwege de
groei van de groep. Omdat we er graag lang mee
willen doen, zijn de schroeven in al deze nieuwe
krukjes vervangen door stevige bouten. Ook is een
deel van de krukjes en extra tafel op beverhoogte
afgezaagd.
De gemeente is langs geweest om het gehele gebouw
te inspecteren. Voor dezelfde gemeente is ook de
verantwoording van de subsidie weer in orde gebracht.
Daarnaast is sinds 1 juli de wet WBTR van kracht.
Deze wet stelt extra eisen aan verenigingen en
stichtingen rondom ‘goed bestuur’. Als bestuur zal je
nog duidelijker en explicieter vast moeten leggen
volgens welke afspraken je werkt, en hoe die regels
‘goed bestuur’ aantonen. Het bestuur van de Stichting
Scouting Tono heeft hier twee avonden aan besteed
om deze zaken uit te zoeken en op en rij te zetten. Uit
deze sessies zijn enkele aandachtspunten gekomen
die als stemvoorstel in de bestuursvergadering zullen
worden geagendeerd.

Wij zijn nog op zoek….
Bij de Huppelveldkolonie van de bevers zijn we
erg blij met de komst van Bram. Lange tijd was
onduidelijk of hij het volgende seizoen er bij kon
zijn in verband met een mogelijke stage, maar
inmiddels heeft Bram laten weten het volgend
seizoen een vast plekje in het stafteam te willen.
Bram gaat dan ook een leidingnaam kiezen uit
het themaverhaal van de bevers. Hier zijn we
natuurlijk bijzonder blij mee.
Dat betekent dat Bram elke zaterdag een groot
aantal kinderen de tijd van hun leven bezorgt.
Zelf geniet hij enorm van het plezier van de
kinderen én van de lol die het voorbereiden en
uitvoeren van de programma’s hem oplevert.
En we zijn nog steeds op zoek naar mensen die
zelf ook elke zaterdag ontzettend veel plezier
willen maken, leuke dingen willen en doen en
daarmee een groot aantal kinderen het Spel van
Scouting kan laten spelen. Is dat misschien iets
voor jou? Laat het even weten, en we nodigen je
uit om zo van je te horen wat je wensen en
mogelijkheden zijn en in overleg kijken we samen
naar de mogelijkheden voor je. Vooral bij de
welpen hopen we nog op versterking. Stuur een
e-mail naar info@scoutingtono.nl of spreek even
de leiding aan en we bespreken samen wat het
best bij jou past. Doen, de huidige vrijwilligers
van de Scouting Tono-groep raden dit erg aan!
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Herbruikbare scoutfits
Overvliegen, uit je scoutfit gegroeid of toch een andere bezigheid gekozen? Wij bieden aan om je
huidige scoutfit, als die in goede staat is, voor 10,= over te nemen. Hiermee maken we dan weer
iemand blij waarvoor de aanschaf van de scoutingkleding nog een drempel zou kunnen vormen.
De leiding van de speltak kan je doorverwijzen naar de juiste personen of mail naar
info@scoutingtono.nl.
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