
 

Maart 2022 

Van de Bevers  
Egypte, feest en afscheid 

Hoi allemaal!  
 
De bevers hebben het weer druk gehad deze maand! Ze zijn naar Egypte 

geweest, en hebben daar een legende gevolgd om een begraven schat te 

vinden, ze hebben pyramides gebouwd, en elkaar in mummies veranderd. 

De week daarna vierden we iets, namelijk de liefde, want het was bijna 

Valentijnsdag. We hebben kaarten gemaakt, hartjes-estafette gespeeld, en 

koekjes in de vorm van een hartje gebakken. De week daarna was het 

opeens heel druk, en de opkomst was op een andere tijd, want het was 

een groepsopkomst! We hebben BP-Dag gevierd, want we zijn natuurlijk 

heel blij dat scouting is bedacht, en dat vieren we! We hebben allerlei 

spelletjes gedaan, van ren-je-rot met vragen over scouting, memory over, 

je raadt het al, dingen die met scouting te maken hebben, en 

marshmallows roosteren boven een waxinelichtje. Maar helaas moesten 

we afscheid nemen van Jordy, Yde, Lucas en Dilaiyah, want zij gingen 

overvliegen naar de welpen. We hopen dat jullie het heel leuk gaan 

hebben bij de welpen, en we gaan jullie missen! Als laatste hebben de 

bevers carnaval gevierd, door zichzelf te verkleden, maar ook mooie 

praalwagens te schilderen. 

 

 Jubilaris 
 

Tijdens de Denkdag/Baden-

Powelldagviering heeft onze 

penningmeester Jan 

Lemmen het jubileumteken 

‘Scout voor het leven’ 

ontvangen.  

Wie lang lid is bij Scouting 

ontvangt hiervoor een 

jubileumteken voor 10, 15, of 20 

jaar. Na de 40-jaar en de 50-jaar 

zijn er geen jubileumtekens meer, 

maar ontvang je het laatste 

jubileumteken ‘Scout voor het 

leven’ als je meer dan 60 jaar lid 

bent. Jan behaalde al in 1963 zijn 

kwalificatie als scouts-leider (toen 

nog Verkenners).Hij is er 

sindsdien wel een aantal jaar 

tussenuit geweest, maar de 

laatste 14 jaar is Jan onze 

penningmeester, waar we erg blij 

mee zijn en wat hij in al die jaren 

prima heeft gedaan!  

 

 
 

  

Jarigen! 

In maart hebben we een hoop jarigen, dus dat zijn heel 

veel kaarsjes!  

Elise, Sterre, Davy, Keet, Ciska, Sven, Leela, Tygo, 

Jasmijn, Annika en David zijn deze maand allemaal 

jarig. 

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag! 

 



 
 

Van de Welpen  

Hoi allemaal! 

Februari is weer voorbij gevlogen. En we hebben weer een hoop beleefd. Zo 

hebben de welpen zelf weer een vuurtje gemaakt om popcorn boven te 

roosteren. En hebben ze bewezen echte hartendieven te zijn bij het grote 

Valentijnsspel, waarbij ze allemaal een staart hadden met een hartje eraan 

waarvan ze er zoveel mogelijk moesten stelen van de andere welpen. Met BP-

dag hebben we afscheid genomen van Storm, Jareth, Damian, Iris en Elise. 

Veel plezier bij de scouts! En heetten we van harte welkom bij de welpen de 

overgevlogen bevers: Yde, Jordy, Lucas en Dilaiyah. Ook zijn die opkomst Oe 

en Marala officieel geïnstalleerd als leiding. Februari sloten we af met een potje 

Among Us. De crew moest proberen alle imposters te ontmaskeren en weg te 

stemmen zonder dat ze zelf werden uitgeschakeld of weggestemd. Met de 

laatste stemronde lukte het de crew de laatste imposter weg te stemmen. 

Groetjes uit de jungle  

 

 

 

   

  

 



 
 

Van de Scouts 

Een foto-impressie … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[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?  

• 12 mrt – Jantje Beton-collecte 

• 22 & 23 april – Playbackshow-weekend Welpen 

• 26 t/m 29 mei – Zomerkamp Welpen 

• 26 t/m 29 mei – Zomerkamp Scouts 

• 9 t/m 16 juli – Zomerkamp Explorers  



 

Van de Explorers  
Nieuwjaarsweekend 

De explorers hebben weer een drukke maand achter de rug. We hebben ons voorbereid 

op ons zomerkamp, dingen gemaakt, en een weekendje gehad. Omdat ons zomerkamp 

zo groot is, kost het ook veel geld. Om dat bij elkaar te sparen hebben we verschillende 

acties opgezet. Zo hebben we armbandjes geknoopt om te verkopen, zijn we bezig 

geweest dasringen te maken, en staat er een grote ton naast het zwerfboekenstation 

voor lege flessen. Als je geïnteresseerd bent, of iemand kent die misschien 

geïnteresseerd is, vraag dan even bij één van de explorers naar geknoopte armbandjes! 

De week daarna hebben we ook iets gemaakt, maar deze keer hebben we nieuwe 

dingen gemaakt van oude dingen, zoals een bloempot van blikjes, of een hamer van 

piepschuim. De week daarna was het BP-Dag, dus een groepsopkomst, maar het was 

nog steeds gezellig. En als laatste, het nieuwjaarsweekend. Ja, een nieuwjaarsweekend 

eind februari. Omdat we in januari niet mochten overnachten, hebben we toen een 

weekend gehad zonder op scouting te slapen, maar het was toch té anders, dus zijn we 

vrijdagavond met de trein naar Apeldoorn vertrokken, om alsnog te overnachten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Algemeen  

Jeugdbeleid 

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke Schiedammer boven de 18 jaar kan 

zijn vertegenwoordigers kiezen die vier jaar lang de gemeente Schiedam gaan besturen. 

Na de verkiezingen zullen de partijen een nieuw College van Burgemeester en 

Wethouders samenstellen. Zij doen het dagelijks bestuur van de stad. Bij deze formatie 

van het nieuwe college roepen wij de politieke partijen op het Positieve Jeugdbeleid op te 

nemen van vast beleidsterrein binnen het College van B&W. 

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 pleit Scouting Nederland al langer 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. 

Hierbij de oproep voor de politici in Schiedam om het jeugdbeleid een stap verder te 

ontwikkelen, en naast het jeugdzorgbeleid ook een positief jeugdbeleid te gaan voeren. 

Schiedam heeft dit nodig! 

 

Penningmeester 2  

Elders in deze Tamtam kon je lezen dat onze jubilerende penningmeester  
Jan al heel lang onze penningmeester is. En dat we daar heel blij mee zijn. 
 
Op verzoek van Jan zijn we nu wel op zoek  naar een tweede  
penningmeester die enkele van zijn taken over zou willen nemen. Wat  
precies, dat kan in overleg. We zoeken daarbij iemand die het leuk zou  
vinden het gezellige team van de Scouting Tono-groep te komen  
versterken, die het leuk vindt om met haar of zijn inzet de Scouting Tono- 
groep te helpen, zodat alle jeugdleden wekelijks het spel van scouting kunnen 
spelen en die kan omgaan met cijfers of bereid is dat te leren. Het bestuur houdt 
zo’n 4 à 5 vergaderingen per jaar, waarbij we een goede sfeer erg belangrijk 
vinden. Lijkt het u wat? Laat het even weten via r.spruit@scoutingtono.nl of via de 
leiding van uw kind. We heten u graag van harte welkom! 
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Huisvesting 

Vorige Tono Tamtam konden we melden dat de gemeente Schiedam bezig is met 
een projectplan waarin ook het onderkomen van de Scouting Tono-groep een plek 
moet krijgen. Inmiddels hebben wij dit conceptplan ontvangen, met het verzoek 
hierop te reageren. De huisvestingscommissie heeft het stuk bestudeerd en een 
reactie is naar de gemeente gestuurd. Hopelijk komt zo een definitieve huisvesting 
zo weer een stapje dichterbij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Duinenmars 

Al jaren doet de Scouting Tono-groep mee aan de 

Duinenmars in Kijkduin, in de duinen van Den Haag. Een 

gezellige wandeltocht door de duingebieden. Traditioneel 

wordt deze tocht in april gelopen. Helaas zijn de vorige 

twee edities niet door gegaan vanwege de 

Coronapandemie. Dit jaar gaat de Duinenmars wel door. 

Echter, vanwege diezelfde pandemie is de Duinenmars 

wel uitgesteld naar 1 en 2 oktober. 

De Scouting Tono-groep zal weer deelnemen, maar wel 

op een andere manier dan in andere jaren: dit jaar willen we deelnemen op zondag 2 

oktober. Iedere deelnemer kan dan zelf kiezen tussen de afstanden van (in ieder geval) 5 

of 10 kilometer. Na afloop ontvang je ook een medaille met nummertje voor je deelname. 

Dus kruis 2 oktober vast af op de kalender voor wat sommigen wel de mooiste 

wandeltocht van het jaar noemen: de Duinenmars 2022. 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kinderkledingruilbeurs 

 

De Scouting Tono-groep is al jaren een trotse Blieppas-partner. De 

Blieppas is een organisatie die in Scheidam alle kinderen probeert mee 

te laten doen, ook als dat thuis net even wat minder makkelijk is. 

Op 30 maart organiseert de Blieppas, in samenwerking met o.a. De 

Kleine Ambassade een kinderkledingruilfeest. Dit feest is de afsluiting 

van de Afval the Game-actie, maar wordt ook georganiseerd vanuit de 

Bliepgedachte dat ieder kind goede kleding zou moeten hebben en de 

keuze zou moeten hebben om zelf uit te kiezen wat hij of zij leuk vindt. 

Tot 24 maart is de Scouting Tono-groep een inzamelpunt voor 

bruikbare kinderkleding. Heb je nog kleding waar je zelf uit bent 

gegroeid, maar die nog prima een ronde mee kan? Breng het 

zaterdag 5, 12 of 19 maart naar het groepshuis en help mee! 

We zijn op zoek naar kleding van 0 jaar tot kinderen uit groep 8. 

Dus de grootste maten kunnen gaan van 174 of een volwassen 

XS of S. Doe jij ook mee? 

 

 

https://www.facebook.com/blieppas/?__tn__=K-R&eid=ARDjdjKUOyteZlqeWefjbtkLd8TBpr-QNza-GPbs126v8ibylqt1x5e1hi18QdnOZohXYm4k5suwOxjw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD9s0rQ7DO80i3WNiUV1Lhp7Phuefz5B-NxdOlvhUIp0xb3V8LcH87xm8-dS08h_vnC0xoFj0jWXra7B1gipkvYqjIt7RFR7f2FAxp2I3ATkzfS6P7Q1DfOlrJJjdvb0e2EF5bPfBgdAKjxhZf9Hqwo5P1CaMQnljcHhgf794CVK_bsUHvZdVCjeC5jpLW7Qt7BU7J_8gs0nPB6SAahChLS26dp-lJWD6srI7eYVTk_XjVR0KdMwXVqyVzwomK-A2MsKH_Z6ENe62IKpSb0aiDgptVTBE3G
https://www.facebook.com/dekleineambassade/?__tn__=K-R&eid=ARCmdrHkFhxcfBMtdnlda6LkHR85lrRNY3zZCt02TWPeplGZzanemL7_sAMWrkCH6EVtIhdRu75AKmNK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD9s0rQ7DO80i3WNiUV1Lhp7Phuefz5B-NxdOlvhUIp0xb3V8LcH87xm8-dS08h_vnC0xoFj0jWXra7B1gipkvYqjIt7RFR7f2FAxp2I3ATkzfS6P7Q1DfOlrJJjdvb0e2EF5bPfBgdAKjxhZf9Hqwo5P1CaMQnljcHhgf794CVK_bsUHvZdVCjeC5jpLW7Qt7BU7J_8gs0nPB6SAahChLS26dp-lJWD6srI7eYVTk_XjVR0KdMwXVqyVzwomK-A2MsKH_Z6ENe62IKpSb0aiDgptVTBE3G
https://www.facebook.com/dekleineambassade/?__tn__=K-R&eid=ARCmdrHkFhxcfBMtdnlda6LkHR85lrRNY3zZCt02TWPeplGZzanemL7_sAMWrkCH6EVtIhdRu75AKmNK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD9s0rQ7DO80i3WNiUV1Lhp7Phuefz5B-NxdOlvhUIp0xb3V8LcH87xm8-dS08h_vnC0xoFj0jWXra7B1gipkvYqjIt7RFR7f2FAxp2I3ATkzfS6P7Q1DfOlrJJjdvb0e2EF5bPfBgdAKjxhZf9Hqwo5P1CaMQnljcHhgf794CVK_bsUHvZdVCjeC5jpLW7Qt7BU7J_8gs0nPB6SAahChLS26dp-lJWD6srI7eYVTk_XjVR0KdMwXVqyVzwomK-A2MsKH_Z6ENe62IKpSb0aiDgptVTBE3G

