Oktober 2021

Van de Bevers
Veel nieuwe gezichten
Deze maand hebben de bevers weer heel veel leuke dingen
gedaan! Omdat er drie kijkers waren, en veel nieuwe bevers,
dachten we dat het handig was, als we bij alle bewoners van
Hotsjietonia langsgingen om ze te ontmoeten. Met Bas Bos in de
boom klimmen, een kleine speurtocht met Sterre, en een
afscheidscadeau maken voor Rein en Fenna met Keet. Want de
week daarna gingen Rein en Fenna overvliegen naar de welpen,
door over een parcours te gaan, en dat ging heel goed. Veel plezier
bij de welpen!
De week daarna was een heel sportieve opkomst, want de bevers
deden mee aan de Olympische Beverspelen! Ze gingen
verspringen, touwtrekken, en zelfs een plank doorslaan met karate!
De laatste opkomst van september gingen de Bevers naar Italië
met de bus. Na kennis te hebben gemaakt met nog meer kijkers
gingen ze in groepjes op rondreis door Italië. Oude dorpjes
ontwerpen met spaghetti, naar Milaan om te verkleden, naar
Venetië om langs kanalen te balanceren, en natuurlijk ontbrak een
Italiaans ijsje niet! 2 oktober was het Kids Powerrr Event, met
allerlei verschillende activiteiten, samen met de welpen, scouts, en
explorers.

Verjaardagen!
Bij Roos, Jan, Chase, Bagheera, Ira & Sam worden er
deze maand slingers opgehangen. Van harte
gefeliciteerd, allemaal!

Kids Powerrr Event
Het Kids Powerrr Event is nog
niet geweest als we dit artikel
schrijven. De vooruitzichten zijn
echter prima: er wordt droog
weer verwacht, en er is een
recordaantal aanmeldingen
binnen gekomen. Zo laten we
met zijn allen de Scouting
Tono-groep goed zien zodat
iedereen in Schiedam weet wie
we zijn en wat we doen.
Update:
Op de bewuste zaterdag was
het weer iets minder mooi dan
verwacht, maar daar laat een
beetje scout zich niet door
weerhouden!
We hebben met zijn allen een
leuke middag gehad in onze
boomgaard, en er waren zelfs
nog meer kijkers dan er zich
van tevoren hadden
aangemeld!
Kortom, we mogen denk ik wel
van een succes spreken.

Van de Welpen
Hoi allemaal!
De eerste maand zit er alweer op en de opkomsten zijn in volle gang. De eerste
opkomst hebben we allemaal kennismakingsspelletjes gedaan, want er waren een
hoop nieuwe Welpen en ook nieuwe Welpenleiding.
Van de Bevers zijn Rein en Fenna overgevlogen naar de Welpen, van harte welkom.
Voor het overvliegen moesten ze wel laten zien dat de Welpen aankunnen. Ze hebben
onder een zeil doorgekropen, over een tak heen geklommen met een touwladder, over
tonnen gerold en over een V-brug gelopen. Het einde bestond uit een spinnenweb,
waarachter de Welpen aan stonden te wachten om ze op te vangen.
De Welpen hebben ook – echt zelf – een kampvuurtje gemaakt en de oudste Welpen
hebben hun zakmesinsigne gehaald. Op dit zelfgebouwde kampvuur zijn tosti’s
gemaakt (BBQ-tip!).
De laatste opkomst van deze maand zijn de Welpen het Pr. Beatrixpark in geweest
om de draak te zoeken om goudklompjes te bemachtigen en daarmee hun fort te
versterken of andere forten te overvallen met wapens tijdens De Gouden Draak & de
Wapenwinkel.

PLUS Waardenburg Geuzenplein
Bij de Plus supermarkt aan het Geuzenplein, Plus Waardenburg, doen we mee met de sponsoractie.
Bij elke € 10,= die u bij de Plus besteedt, ontvangt u één sponsorpunt. Die kunt u aan de Scouting
Tono-groep doneren: hoe, dat staat op de sponsorpunt, of u levert hem in bij het groepshuis. Deze
actie loopt tot 5 november. Daarna verdeelt Plus Waardenburg € 10.000,= over de 17 deelnemende
clubs op basis van het aantal sponsorpunten dat zij hebben verzameld. Op dit moment heeft de
Scouting Tono-groep 480 punten ontvangen. Zou de actie nu stoppen, dan zou dat € 683,= opleveren.
Deze actie gaat dus heel goed, we ontvangen heel wat sponsorpunten. Vanaf deze plek: iedereen
bedankt! En blijf de punten verzamelen en aan de Scouting Tono-groep geven, we kunnen die heel
hard gebruiken voor ons toekomstige onderkomen.

Van de Explorers
Verkiezingen
De explorers hebben een bestuur gekozen voor de afdeling, Femke is voorzitter
geworden, Megan is secretaris, Ira is penningmeester, en Darko is materiaalmeester.
Ook is er een nieuw programma gemaakt, dat komt in de agenda. De achttiende
hebben we pizza op kampvuur gemaakt, en deed Wilma mee. Welkom! De week
daarna had iedereen een escape(v)room gemaakt, die we daarna hebben gedaan. Er
was die week ook nog een kijker, die Wilma mee had genomen. En de eerste opkomst
van oktober was het Kids Powerrr Event, waar de meeste explorers hielpen bij de
posten. Voor over twee weken staat er een weekend gepland, van zaterdag op zondag.
Daar hebben we allemaal heel veel zin in, en we hopen dat iedereen mee kan!

•

Sponsorkliks
Zeker nu Albert Heijn tijdelijk de vergoeding voor de Sponsorkliks heeft stopgezet zijn er vrijwel
• De bedragen zijn dus zeker niet hoog per maand, maar
uitsluitend inkomsten via Bol.com over.
iedere euro is meegenomen. Voor september is er, via Sponsorkliks, een bedrag van € 6,31
opgehaald.

Wat gaan
we doen?

•
•
•
•

2 oktober: Kids Powerrr Event
Jota/Joti-opkomst van 13.00 tot 16.00 uur
16 en 17 oktober weekend Explorers
23 en 24 oktober weekend Scouts

