
 

Verjaardagen! 
In januari is er geen Tamtam uitgegeven, maar dat 

betekent niet dat er die maand geen jarigen waren: 

Floor, Manta, Storm, Jasmijn, Antoinette, Marala, 

Efraïm, Davine en Shannon, alsnog van harte 

gefeliciteerd met jullie verjaardag! 

En in februari is het feest bij Amy, Iris, Sofia, Peter, 

Milas, Noah en Nicky. Ook jullie van harte gefeliciteerd 

en een fijne dag toegewenst. 

 

Februari 2022 

Van de Bevers  
Sporten met Stuiter 

Hoi allemaal!  
 
We zijn er weer! Na de kerstvakantie was er eerst een week geen 
opkomst, maar de volgende week gingen we spelletjes spelen die 
met ballonnen hadden te maken, zoals ballon-tikkertje. De week 
daarna moesten de bevers echt even wat energie kwijt, dus gingen 
ze sporten met Stuiter, We hebben allerlei sporten geprobeerd, 
zoals voetbal, skiën en zelfs boogschieten! De laatste opkomst van 
januari was weer wat rustiger, want die opkomst had alles te maken 
met Noa. Zij houdt van rustige dingen doen, en laten zien wie je 
bent. Zo hebben we slaaptikkertje gespeeld en ik-posters gemaakt. 
Wat we volgende week gaan doen is nog even een verrassing, 
maar tot zaterdag! 
 

 

 BP-dag 
 

In februari vieren we traditie-

getrouw BP-dag. Dit staat voor 

Baden Powell-dag en wordt 

gevierd op de zaterdag die het 

dichts bij de verjaardag van de 

grondlegger van scouting, Baden 

Powell dus, ligt. Die verjaardag is 

op 22 februari, dus dit jaar vieren 

we het op 19 februari. 

Tijdens de gezamenlijke groeps-

opkomst zal er, naast veel leuke 

activiteiten, ook wat tijd ingeruimd 

worden voor een wat “officiëler” 

deel. Volgens de traditie 

hernieuwen alle geïnstalleerde 

scouts op deze dag hun belofte, je 

weet wel, die tekst die je ook bij je 

installatie hebt gezegd. 

Daarnaast maken we van de 

gelegenheid van ein-de-lijk weer 

eens een groepsopkomst gebruik 

om een aantal nieuwe stafleden te 

installeren. 

De opkomst begint voor alle 

speltakken om 13.00 uur, en zal 

om 16.30 uur afgelopen zijn. 

 

 
 

  



 
 

Van de Welpen  

Hoi allemaal! 

De welpen zijn het jaar begonnen met een smokkelspel. En ze smokkelden 
niet zomaar iets, maar poedersuiker voor de oliebollen. Natuurlijk werd er ook 
met kinderchampagne geproost en nog gezongen voor Jasmijn. Ook een leuk 
potje Hollandse leeuwen samen met scouts mocht niet ontbreken. Daarna was 
het slingeren geblazen: de leiding had al 2 vierpoten staan. En de welpen 
hebben de rest van hun eigen parcours afgemaakt. Deze opkomst was het ook 
nog feest: Marala was jarig en trakteerde flamingo cupcakes. Ook waren de 
vier oudste bevers bij deze opkomst. En de laatste opkomst van januari 
hadden we een gezellig kampvuurtje en hebben er 5 welpen aan hun zakmes 
insigne gewerkt. En was er weer een jarige, Shannon, waar ook weer hard 
voor is gezongen. 
 
Voor de komende maand staan er ook weer veel leuke avonturen op de planning. 

Groetjes uit de jungle  

 

 

 

   

  

 



 
 

Van de Scouts 

Nieuw jaar, nieuwe kansen 

Een goed einde van het jaar is altijd belangrijk, zo hadden we een 

kerstgroet opkomst met allemaal letters die dan in een zin werden gezet. 

Alleen moest je hier dan nog iets voor doen. Kijk vooral de kerstgroet nog 

een keertje terug, dan zie je het mooie eindresultaat. Maar genoeg over 

het einde, laten we gelijk naar het begin gaan van alweer 2022. Dat 

begon op 15 januari met een heuse toost op het nieuwe jaar, en niet 

zomaar een jaar. Een jaar met leuke plannen voor de scouts, maar dat 

gaan jullie vast allemaal wel zien in de Tamtam en natuurlijk op de social 

media.  Tijdens de eerste opkomst hadden we ook nog iets lekkers wat je 

boven het vuur op kon warmen. Dit was verdeeld over gezond en 

ongezond, volgens mij kan iedereen het wel raden. Het ongezonde was 

op, en alle fruit en groente lag er natuurlijk nog.  

Met de opkomst van een aantal nieuwe en mee-kijkende welpen zijn we 

verdergegaan met het maken van onze fluitenkoorden. Die zijn nog niet 

helemaal af, maar dat gaat zeker niet lang meer duren. Okay, misschien 

bij sommige nog wel wat langer dan bij de andere. Natuurlijk hadden we 

maar 3 opkomsten in januari en werd het wel eens tijd om te zien of de 

scouts zelf ook leiding konden zijn. Wil niet zeggen dat de echte leiding 

het dan makkelijk had, want die werden natuurlijk de scouts, en moesten 

gewoon meedoen met de spelletjes.  

Voor de maand februari staat in ieder geval een winterhike op de 

planning, maar natuurlijk ook volledig met het nieuws in ons achterhoofd 

de Olympische winterspelen op het programma. Met BP-dag/denkdag 

gaan we maar even wat nieuwe leiding installeren. Ohh en bijna vergeten 

we krijgen weer een workshop van Albert de laatste opkomst van 

februari. Dat viel de vorige keer wel in de smaak en volgens mij gaat dat 

deze keer ook wel goed komen.  

Wij hebben er natuurlijk weer heel veel zin in. 

 

 

 

 

 

 

 

[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.] 

 

Wat gaan 

we doen?  

• 5 feb: Winterhike Scouts 

• 9 feb: Groepsraad 

• 19 feb: BP opkomst van 13.00 tot 16.30  



 

Van de Explorers  
Weekend, hike & kamp-acties 

 

Hallo explorers en ouders/verzorgers!  

De eerste week na de vakantie hadden de Explorers een weekend. Of nee, we 

ZOUDEN een weekend hebben, maar we mochten niet overnachten. Dus hadden we 

twee dagprogramma's in plaats van een weekend. We hebben een speurtocht door het 

centrum van Schiedam gehad, die Darko en Connor hadden gewonnen.  

De week daarna hadden we een kampvuur met wat lekkers, en hebben we wat geleerd 

over elkaar. De volgende opkomst hebben we armbandjes en sleutelhangers gemaakt 

om te verkopen om ons zomerkamp te betalen. Als je interesse hebt, of iemand kent die 

misschien geïnteresseerd is, vraag het dan even aan de Explorers!  

We hebben een nachthike gelopen, en ook al hebben we niet alle posten gehad, het was 

wel heel gezellig. Deze week hebben we een plan bedacht voor de kampacties, en er 

komt iets leuks aan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Algemeen  

Jeugdbeleid 

Als Scouting zouden we graag, samen met de andere scoutinggroepen in Schiedam, de 

politieke partijen uit willen nodigen. Onderwerpen van gesprek kunnen dan natuurlijk 

Scouting zijn, maar ook het pleidooi van het een groot aantal jeugdorganisaties voor een 

Positief Jeugdbeleid. Want wat is er aan de hand? Een aantal gemeenten, waaronder de 

gemeente Schiedam, hebben wel een ouderenbeleid en een sportbeleid, maar rond de 

jeugd heeft de gemeente alleen een jeugdzorgbeleid. Samen met YMCA, Jong Nederland, 

Plattelandsjongeren, het Speeltuinwerk, Nivon, Ivn, Leger des Heils Jeugdwerk, de 

Zeekadetten en nog zo’n 12 jeugdorganisaties pleiten we voor een Positief Jeugdbeleid. 

Dat is een beleid waarbij er wordt gekeken naar wat het jeugdwerk in Nederland nodig 

heeft, en is dus een hele andere categorie dan het jeugdzorgbeleid, dat zich vooral richt op 

(geestelijke) gezondheidszorg, schooluitval en probleemjongeren. Juist door Positief 

Jeugdbeleid kan een gemeente preventief werken, en veel kosten in het jeugdzorgbeleid 

voorkomen. Daarnaast is het natuurlijk gewoon heel vreemd dat er wel bijvoorbeeld een 

sportbeleid is, maar het jeugdwerk het zonder een eigen beleid moet doen. 

Het uitnodigen van de politieke partijen zal, door de Corona-maatregelen, voorlopig nog 

even niet mogelijk zijn. Wel roepen we de Schiedamse politieke partijen op om straks bij 

de formatie van een nieuw college van Burgemeester en Wethouders het positieve 

jeugdbeleid hoog op de agenda te zetten. 

Huisvesting 

Voor onze toekomstige huisvesting willen, en kunnen, we heel veel zelf doen. Wel zijn we 

erg afhankelijk van de gemeente voor de locatie. Hiervoor hebben we begin 2020(!) een 

voorkeurslijstje opgesteld van mogelijke locaties en dit bij de gemeente neergelegd. In juli 

2020 hebben we voor de locatie die op de tweede plaats op ons voorkeurslijstje staat (de 

eerste locatie is door de gemeente afgewezen) een locatieonderzoek gedaan. 

De ambtenaar van de gemeente Schiedam die hier mee bezig is, heeft laten weten weer 

beter te zijn na een redelijk langdurige afwezigheid wegens Corona, en hij gaat weer aan 

de slag met ons locatieonderzoek. Eigenlijk hadden we afgelopen week een concept 

projectplan moeten ontvangen over het gehele doelgebied, waarin ons locatieonderzoek 

zou zijn ingepast. Blijkbaar is hier toch nog enige vertraging op, dus we wachten nog even 

met smart af. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sponsorkliks 
In november is er, via Sponsorkliks, voor een bedrag van € 6,05 gesponsord. De komende 

maand, december, is juist een maand waarbij er vaak online cadeaus worden gekocht. Het zou zo 

mooi zijn als u er dan even aan denkt om eerst naar www.scoutingtono.nl te gaan, dan onder aan 

de pagina op “Sponsorkliks” te klikken en via die link naar uw favoriete webwinkel te gaan. Door 

deze kleine moeite onthoudt de webwinkel namelijk dat u de Scouting Tono-groep wil sponsoren, 

en maakt een klein percentage commissie naar ons over. Een kleine moeite, maar veel kleine 

bedragen kunnen bij elkaar toch aardig oplopen. Zo is er sinds het begin van Sponsorkliks            

€ 626,73 bij elkaar gesponsord voor de Scouting Tono-groep! 

http://www.scoutingtono.nl/

