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Van de Bevers  
We gaan weer beginnen! 

We gaan weer beginnen! Hopelijk heeft iedereen een leuke 
vakantie gehad, de leiding heeft er in elk geval zin in! Voor het 
komende seizoen hebben we weer allemaal leuke dingen op de 
planning staan, zoals koken, een héél sportieve opkomst, en 
natuurlijk het Kids Powerrr Event. Na de vakantie komen er ook zes 
nieuwe kinderen kijken, en gaan Fenna en Rein overvliegen. Tot 
Zaterdag! 
 

 Kids Powerrr Event 
Scouting is avontuur! En dat 
willen we natuurlijk aan zo veel 
mogelijk kinderen laten zien. 
Daarom organiseren we op 2 
oktober het Kids Powerrr Event. 
Een event voor álle kinderen uit 
Schiedam en Vlaardingen.  
Het maakt niet uit of je lid bent van 
Scouting. Of eigenlijk is dit juist voor 
kinderen die geen lid zijn. Tussen 
13:00 en 16:00 uur kan iedereen 
tussen de 4 en 14 jaar (nu ja, ouder 
mag ook, hoor) binnenlopen en mee 
doen. Gratis, en geheel vrijblijvend! 
Klim zo hoog mogelijk op een 
wiebelige stapel kratten, schiet met 
pijl en boog, neem even rust en warm 
je eigen marshmallow op boven het 
vuur of kijk hoe ver jij komt bij de 
bungyrun. 
Iets rustiger? Knoop je eigen 
sleutelhanger of maak een 
luciferbaan. Die je zelf mag 
aansteken. Of ga relaxed een stukje 
varen met een vlot. Het kan allemaal 
bij het Kids Powerrr Event. En het is 
gratis. 
Vraag dus al je vriendinnen en 
vrienden mee. Neem je buurmeisje 
op sleeptouw, vraag je neefje en de 
buurtkinderen. Ze mogen allemaal 
komen. 
In het gebouw liggen flyers klaar. 
Neem er zo veel mee als je wilt, deel 
ze uit en neem de kinderen mee naar 
het Kids Powerrr Event. 
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Van de Welpen 

Hoi allemaal! 

De welpen zijn ook al helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. In de brief heb je al een 

beetje kunnen zien wat er dit seizoen allemaal op de planning staat. En om alvast een 

beetje in de stemming te komen, nog een paar foto’s van leuke dingen die we vorig 

seizoen gedaan hebben: 

 

 

   

  

PLUS Waardenburg Geuzenplein 

Supermarkt Plus Waardenburg, aan het Geuzenplein in Schiedam-Noord, is een lokale supermarkt, 

die graag lokale clubs ondersteunt. Daarom krijg je nu bij elke € 10,= aan boodschappen een 

sponsorpunt die je kunt sparen voor een van 16 lokale clubs… en de Scouting Tono-groep is er daar 

één van! 

Van 5 september tot 13 november kan iedereen de punten sparen in de “Spaar je club gezond”-actie. 

De punten die je krijgt geef je aan je eigen club, natuurlijk de Scouting Tono-groep. Daarna zal Plus 

Waardenburg € 10.000,= verdelen over de 16 clubs naar dat er punten zijn gespaard voor de clubs. 

Doet u zelf boodschappen bij Plus Waardenburg? Gebruik dan alstublieft de sponsorpunten om voor 

de Scouting Tono-groep te sparen. Het lijkt er zelfs op dat punten van elke willekeurige Plus 

Supermarkt aangemeld kunnen worden voor de Scouting Tono-groep. Doen! 

U kunt ook de punten bij ons inleveren, dan zorgen wij er voor dat de punten voor de Scouting Tono-

groep geregistreerd worden. De opbrengst zullen we sparen voor ons toekomstige groepsgebouw, 

dus spaar, en help ons aan een nieuw dak boven ons hoofd! 
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Verjaardagen! 
Deze maand is het feest bij Darko, Lisa en Lukas! 

Allemaal een fijne verjaardag gewenst! 

 

 

Van de Scouts 

Zomerkamp 2021 

Het lag in de brievenbus, het echte Minecraft spel, maar wel een hele 

bijzondere versie van de game. Een Expeditie versie! Op zaterdag 21 

augustus stonden de scouts die op kamp gaan klaar om te gaan, en niet 

met lege handen. Ze stonden er namelijk met een fiets, want zo gingen 

ze naar het terrein. Dit jaar zijn we op kamp naar het Labelterrein 

Staelduin in s'-Gravenzande, ongeveer 20 km fietsen vanaf ons eigen 

gebouw. Met het aankomen op het terrein werd het al snel duidelijk dat 

de scouts hard door moesten werken aan het opzetten van de tenten. 

Het ging die avond namelijk plenzen. 

Gelukkig hadden de scouts nog even tijd voor een beetje veiligheid, als 

het donker wordt komen er namelijk allemaal Creepers, Skeletons en 

Zombies naar buiten en deze wil je niet naast je tent hebben staan. 

Gelukkig werkt hier één ding heel goed op. En dat zijn "fakkels" die 

zorgen voor licht in de duisternis waardoor er geen ongevraagde gasten 

langskomen. Helaas was het (na een veilige nacht) nog steeds niet echt 

droog. Vandaag moest er ook echt iets gebouwd worden, een echte 

keukentent, om in te koken en te eten. Met Catan hebben de scouts 

grondstoffen verzameld om daadwerkelijk iets te bouwen.  

Met een echte proevendag werd het duidelijk wat de scouts precies 

moesten doen op deze Expeditie, er moest munitie verzameld worden 

voor het verslaan van de Ender Dragon. Na een leuke 

ochtendgymnastiek en een hoop activiteiten zoals paalwerpen, eendjes 

vissen en water overbrengen, was er genoeg verzameld voor de laatste 

avond. Met nog rustig dagje aan het strand in de buurt was het daarna 

toch tijd om de draak te verslaan. Dit werd gedaan door een echte 

katapult te bouwen en hiermee het doelwit te raken.  

 

Op 26 augustus was het dan allemaal weer voorbij, met nog een hoop op 

te ruimen gingen we helaas alweer naar ons eigen gebouw. Zaterdag 04 

september is het dan weer tijd voor een nieuw scouting seizoen! 

 

 

 

 

 

 

[Trek de aandacht van uw lezer met 

een veelzeggend citaat uit het 

document of gebruik deze ruimte om 

een belangrijk punt te benadrukken. 

Sleep dit tekstvak als u het ergens 

anders op de pagina wilt plaatsen.] 
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Van de Explorers  
Zomerkamp 2021 – Thema Muziek 

Zaterdag 17 juli - popmuziek, geschreven door Femke 

Vandaag begint ons kamp! Om 09:00 verzamelden we om alle spullen in te laden en iets 

na tien uur vertrokken we op de fiets naar het Naaldenveld (vlakbij Zandvoort). 

Uiteindelijk zouden we 72 km fietsen. Het was een mooie maar ook vermoeiende tocht, 

we hadden de hele tocht tegenwind. In Noordwijk hebben we nog een ijsje gehaald en 

rond half zes waren we op het terrein. We zitten tegen de Amsterdamse 

waterleidingduinen aan, we hebben al  wat hertjes gezien! 

Na de aankomst hebben we appeltaart gegeten en onze hangmatten opgehangen. Als 

avondeten hadden we heerlijke nasi met kipsaté.  Daarna zetten we de tent op en om 

21:00 uur mochten we even douchen :-). Nadat we een beetje opgefrist waren, hebben 

we nog even gezellig bij het kampvuur gezeten en toen was het tijd om te gaan slapen. 

We waren erg moe, maar we hebben een leuke eerste dag gehad van ons muziekkamp! 

Zondag 18 juli - klassieke muziek, geschreven door Antoinette. 

We konden lekker uitslapen, maar werden toch al om 8.30 uur wakker door het gerace 

op het circuit van Zandvoort. Na het ontbijt haalden we met een grote kar pionierhout om 

de eettafel te bouwen: twee 4-poten met een tafelblad, een zeil, lampjes en de kampvlag 

eraan gemaakt.  Sebas kwam op bezoek met de pan die we vergeten waren en met een 

zak houtskool + de traditionele worstjes. Dus dat werd een goede, stevige, lekkere 

lunch. Tijdens de afwas telefoneerden Lukas en Antoinette met de alternatieve 

overnachtingplaats voor de hike  (camping De Liede in Haarlem) en ze pasten de route 

aan.  

Tijd voor rust: een paar uur lezen of slapen in de hangmat met de muziek van de dag: 

klassiek! Aan het eind van de middag richtten Darko en Antoinette de keuken verder in 

en deden Lukas, Femke en Megan boodschappen voor het avondeten, dat ze ook 

kookten: spaghetti bolognese.   

Na het eten gingen Darko en Femke afwassen en Lukas, Megan en Antoinette hout 

sprokkelen over het halve Naaldenveld heen, met de kar. Hout is schaars, maar achter 

de verste velden is het te vinden! Na de douche en heel veel  muzieknummers was de 

dropping. De dropplek was een P-plaats bij Nationaal Park Kennemerland, om 23.00 

uur. Om 00.45 uur, met  8,5 km in de benen waren de Explorers terug en moe. Vandaar 

dat we alleen nog wat te drinken namen en om 1.00 uur de tenten opzochten.  

Maandag 19 juli - film- & musicalmuziek, geschreven door Megan. 

Op maandag gingen we naar Haarlem om een dagje te shoppen. Lukas en Antoinette 

gingen op een terras zitten, terwijl Darko, Femke en Megan een ijsje gingen eten en 

souvenirs gingen kopen. Toen we terug waren op het Naaldenveld gingen Darko en 

Megan boodschappen doen voor het avondeten. Ondertussen maakten Antoinette en 

Femke vuur, want we aten een nachoschotel uit de Dutch oven. Het was goed gelukt en 

héél  lekker. Na de afwas roosterden we frikandellen en daarna gingen we slapen, want 

op dinsdag begint de tweedaagse hike. 

Wat gaan 

we doen?  

• 4 september 1e opkomst nieuwe seizoen 

• 11 september overvliegen 

• 2 oktober: Kids Powerrr Event 

• 23 en 24 oktober weekend Scouts 
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Dinsdag 20 juli - marsmuziek, geschreven door Darko.  

Vandaag was de eerste dag van de tweedaagse hike. Na het ontbijt gingen we de tent 

afbreken en alle spullen in de auto laden. We begonnen rond half elf  met de fietstocht. 

Het eerste deel van de route was een strippenkaart die we foutloos afreden. Daarna 

kwam de bolletje pijltje route die ietsje lastiger ging, maar het was uiteindelijk gelukt en 

de tekstroute ging ook goed. De coördinaten en oleaat gingen ook goed! Als laatste nog 

een kruispuntenroute en de rest fietsten we met maps. Toen  we aankwamen, gingen we 

de tent opzetten en daarna zwemmen.  

Als diner gingen we pannenkoeken bakken en we eindigden de dag met wat 

kaartspellen. 

Woensdag 21 juli - rockmuziek, geschreven door Femke. 

Vandaag gingen we het tweede deel van de hike fietsen. Om 09.00 uur was iedereen 

wakker en een halfuurtje later kwamen Lukas en Antoinette met een heerlijk ontbijtje. 

Nadat alle spullen weer ingepakt en ingeladen waren, stapten we op de fiets. Het was 

een leuk fietstochtje van 16 km en de zon scheen ook nog! We gingen eerst naar het 

station van Haarlem, waar we de route weer op moesten pakken. De tocht begon met: 

volg de aanwijzingen en daarna kwam de kruispuntenroute. Als derde hadden we een 

strippenkaart met aanwijzingen. Het ging allemaal al erg goed : ).  Na de strippenkaart 

kwamen nog de kaartcoördinaten en de routelijn. Het was even zoeken en puzzelen, 

maar uiteindelijk zijn we weer terug op ons kampterrein! De staf van Het Naaldenveld 

was erg blij met ons, ze willen nu ook een fietshike maken! Als dank kregen we een 

sticker.  

Na de tocht hebben we allemaal lekker gechilld in de hangmat, sommige hebben zelfs 

even geslapen. Lukas zou vanavond lasagne maken in de Dutch oven. Dus er moest 

vuur gemaakt worden. Het ging weer goed en de lasagne was heerlijk! Na het eten 

hebben we nog even naar rockmuziek geluisterd en daarna gingen we douchen. Na 

21.00 uur gingen we weer vuur maken :). Met een muziekje en frikandellen hadden we 

weer een gezellig avondje! Rond 23:30 lag iedereen weer in de tent en was de dag 

alweer afgelopen. 

 

Donderdag 22 juli - carnavals- en Nederlandstalige muziek, geschreven door Antoinette. 

De wekker liep af om 09:00 uur. Eerst ontbijt en wat kleine klusjes op het kampterrein. 

Maar ook een inspannend karweitje, namelijk een kar vol stookhout halen bij de verre 

velden. Vandaag is de dag van de carnavals- en Nederlandstalige muziek, na het 

sjouwen hebben we gezellig aan tafel met de muziek mee gezongen en geblèrd. 

Na de lunch fietsten we naar Zandvoort aan zee, maar 6 km vanaf het kampterrein. 

Lekker de zee in, spelen met de golven, weer insmeren en even zonnen, tot het door de 

wind te koud werd. Darko had op de heenweg een pizzeria gezien en daar gingen we 

eten. We namen allemaal een pizza en een toetje en het was lekker en gezellig! 

Terug op het kampterrein gingen we langs de ScoutShop, want de badeendjes waren er. 

Daarna douchen met een speciale playlist :-).  Aan tafel  twee leuke spelletjes gespeeld: 

Mijnwerkers en Saboteur. Om 23:30 gingen we de tenten of de hangmat opzoeken, want 

de wekker loopt morgen al om 08:00 uur af.   
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Vrijdag 23 juli - kindermuziek, geschreven door Megan. 

Vandaag gingen we klimmen in het FunForest! Eerst deden we twee medium-parcours, 

daarna bleef Antoinette beneden. We mochten door naar het hard-parcours. Toen was 

Darko klaar met klimmen en gingen Lukas, Megan en Femke door met het extreme-

parcours. Toen we allemaal op de grond stonden gingen we terug naar het Naaldenveld 

om een barbecue voor het bestuur voor te bereiden. Als toetje hadden we apple-crumble 

taart uit de Dutch oven. Nadat het bezoek was vertrokken, zaten we nog even bij het 

kampvuur, maar zaterdag moesten we vroeg op om te vertrekken, dus gingen we snel 

naar bed.  

 

Zaterdag 24 juli - countrymuziek, geschreven door Antoinette. 

Om 8:00 uur liepen de wekkers af, want we moesten inpakken en wegwezen. Onze 

vertrektijd is 12:15 uur. Rob was er al om de aanhanger te laden, de Explorers werkten 

lekker door en rond 11:00 was de aanhanger ingepakt! Tijd voor een pauze, daarna het 

kamp afgesloten door een groepsfoto te maken met de kampvlag bij het terreinbord: 

Kensington. 

We gingen nog even de brandblusser en de emmer terug brengen bij de kampstaf en 

hen bedanken voor de hulp en de gastvrijheid deze hele week. 

Om 12 uur was Femkes vader op het terrein en werden de fietsen opgeladen. Rond 

12.30 uur mochten we de aanhanger aankoppelen en vertrokken we naar Schiedam.  

De ervaring van een gezellig en actief (eerste) Explorerkamp rijker, waar we met veel 

plezier op terugkijken! 

Raad  de Explorer bij de uitspraak:  

- Zo, ik heb er zin in! 

- Gele curry is niet rood. 

- Er zit een spin in de tent. Wie heeft er een aansteker? 

- Zo, dat was lekker! 

- Ik heb hem geclaimd. Nee, dat zie je verkeerd. Ik heb 'm je gegund! 

- Hoeveel  frikandellen heb jij op? Ik 4. Ik ook 4. Ik 2.  Amateur!! 

- Dat is het goede van fouten maken. 

- Pak even de pomp om te wapperen. 

- Ik liet het niet vallen, het viel vanzelf. 

- Mijn moeder stuurde me info over een cursus uitstellen. Die heb ik niet nodig, die zou   

ik kunnen geven. 

- Is het verrassend? Nou dan! 
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Algemeen  

De Scouting Tono-groep in beeld 

Het nieuwe seizoen start weer. We willen ons weer graag laten zien. Er zijn verschillende 

acties waar de Scouting Tono-groep aan deelneemt. Allereerst zijn wij één van de 16 

verenigingen waarvoor je bij Plus Waardenburg aan het Geuzenplein punten kunt sparen.  

Het Kids Powerrr Event is onderdeel van de landelijk “Tijd voor Avontuur”-evenementen 

van Scouting Nederland.  

Ook doet de Scouting Tono-groep mee aan de Nationale Sportweek en aan de lokale 

Open Deur-dagen. Zo laten we graag aan de inwoners van Schiedam zien hoe wij elke 

week plezier maken, en ongemerkt ook nog eens heel wat leren. 

Corona-maatregelen 
De maatregelen rond Corona veranderen snel, dus we snappen dat u langzamerhand 
misschien het spoor een beetje kwijt bent. Nu zijn wij bij Scouting goed in sporen zoeken, 
dus we zetten u graag op het juiste pad. Momenteel gelden voor bij de Scouting Tono-
groep de volgende regels: 
 
- ouders zijn welkom op het terrein en in het gebouw. Hierbij houden volwassenen 
anderhalve meter afstand tot elkaar. Binnen wordt het gebruik van mondkapjes sterk 
gewaardeerd. 
- Scouts en ouder houden anderhalve meter afstand tot volwassenen; dit hoeft niet bij 
sport- en spelactiviteiten. Scouts en explorers hoeven onderling geen anderhalve meter 
afstand te bewaren. 
- Een vaccinatie, negatieve test of doorgemaakte besmetting geeft geen vrijheid om de 
anderhalve meter los te laten. 
- Heb je last van hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging, koorts, benauwdheid, reuk- 
en/of smaakverlies? Kom dan niet naar de opkomst, laat je testen. 
- Ben je in quarantaine? Kom dan niet naar de opkomst, volg de regels van het RIVM. 
- De Scouting Tono-groep heeft een Corona-coördinator. Dit is Lukas van Mil; wanneer 
deze niet aanwezig is, is dat Thomas Langeweg. Volg in alle gevallen zijn aanwijzingen 
op. 
- Als de ontwikkelingen positief blijven zullen mogelijk vanaf 20 september andere regels 
gelden. Wij houden u op de hoogte. 

 

 

 
 
 

Sponsorkliks 
Sinds de laatste Tono Tamtam is er voor € 3,40 gratis gesponsord. Dat ging heel simpel: bij uw 

aankoop bij uw favoriete webwinkel gaat u naar www.scoutingtono.nl, scrollt naar beneden tot bij 

het Sponsorkliks blokje. Hier zoekt u uw eigen webwinkel op en klikt op de link. U krijgt de 

normale prijzen, en wij ontvangen nu een kleine provisie. Dat gaat geheel anoniem, en de prijzen 

zijn exact hetzelfde als wanneer u rechtstreeks naar de webwinkel gaat. 

Vele kleine bedragen maken een grote; sinds de Scouting Tono-groep is gestart met Sponsorkliks 

in 2016 is er € 598,81 gesponsord. Helpt u mee om deze maand de € 600,= vol te maken? Alvast 

bedankt! 

http://www.scoutingtono.nl/

