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Kerstkaartenactie
Ook dit jaar houdt de Scouting Tono-groep de jaarlijkse Kerstkaar-
tenactie. Voor de helft van de prijs van een decemberzegel bezor-
gen wij kerstkaarten door heel Schiedam, in de postcodes 3111 tot 
en met 3125. Kaarten kunnen worden ingeleverd tot en met zater-
dag 10 december. De inleveradressen vind je hieronder:

Van de penningmeester

In een van de laatste vergaderin-
gen van dit jaar van de stichting 
is de begroting voor het jaar 2023 
besproken en vastgesteld. Daarbij 
is o.a. rekening gehouden  met 
de verhoging van prijzen, zoals 
gas en elektriciteit, in het afgelo-
pen jaar, alsmede ook weer met 
het niet kunnen beschikken over 
inkomsten door verhuur van een 
gebouw aan andere scoutinggroe-
pen. Hierdoor is het helaas nood-
zakelijk ook voor 2023 de contri-
butie aan te passen. De nieuwe 
bedragen per 1 januari 2023 zijn 
als volgt:
1. € 16,00 indien de contributie 
door u zelf aan de vereniging 
wordt overgemaakt;
2. € 15,50 als u de vereniging 
heeft gemachtigd om de contribu-
tie via incasso te innen.

Ik ga er van uit dat een ieder met 
de gewijzigde contributie kan 
instemmen, indien problematisch 
verneem ik dat graag.



Tono tamtam

2
pag 2

Van de Bevers
Ouders in Hotsjietonia!
Afgelopen maand was het eindelijk zover: de langverwachte 
ouder-kind opkomst! Er werd gezaagd, getimmerd, en 
mozaïeken gemaakt.  De ouders werden voorgesteld aan het 
dorp Hotsjietonia en de figuren die daar wonen. 

     De week daarna waren de Bevers lekker cre 
           atief bezig, want ze gingen knutselen voor Si 
     nterklaas en Kerst. Er werden herfst   
     bomen geschilderd met handen, en de   
     Bevers waren gevraagd om kerstballen te   
     versieren voor een bejaardentehuis, dus die  
     werden ook prachtig versierd. 

De laatste opkomst stond in het thema Sinterklaas: een nieuwe Piet had het 
schoenzetten nog niet helemaal begrepen, en had alle schoenen meegenomen! 
Door spelletjes te spelen konden de Bevers schoenen terugverdienen, en uiteinde-
lijk verdienden ze een hele zak vol cadeautjes! Tot de volgende opkomst!
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Scout Shop Rotterdam gaat verhuizen
De Scout Shop in Rotterdam gaat verhuizen. Dat betekent dat ze op woensdag 21 decem-
ber voor het laatst open zijn aan de Heemraadssingel in Rotterdam. Vanaf februari of maart 
zal de Scout Shop Rotterdam openen op het Scoutcentrum Rotterdam, dat in Capelle aan 
den IJssel ligt.

Van de Welpen
Hallo allemaal!  
 
De eerste opkomst van november hebben de welpen in het Beatrixpark “De draak 
en de wapenwinkel” gespeeld. De welpen hebben ook het virus spel gespeeld. Ze 
moesten op passen dat ze niet besmet raakten. Door beter te worden konden de 
welpen verschillende opdrachten uitvoeren. 
Ook hebben de welpen een zintuigenopkomst gehad. Hierbij moesten de welpen 
voelen welke voorwerpen er in doos zitten, ontdekken welk voorwerp weg gehaald 
was, ruiken aan theezakjes om te raden welke smaak het is, proeven wat voor 
eten er geblend is en moesten ze luisteren waar er iemand verstopt was. 
Bij de laatste opkomst van november hebben de welpen een 112-opkomst gehad. 
De welpen leerden hierbij hoe spam mails eruit zien, hoe ze een mitella konden 
leggen, wanneer ze 112 moeten bellen en leerden ze wat ze moesten doen bij 
verschillende verkeerssituaties. 

De welpen hebben weer genoten! 
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Kerstvakantie
De kerstopkomst van za-
terdag 17 december is de 
laatste opkomst van dit kalen-
derjaar. Na een, hopelijk zeer 
mooie, kerstvakantie is ieder-
een in het nieuwe jaar weer 
van harte welkom. De eerste 
opkomst van het nieuwe jaar 
zal op 14 januari zijn.

Natuurlijk zien we u graag 
tijdens de kerstopkomst op 17 
december, waar alle ouders 
en verzorgers welkom zijn 
van 12:00 tot 12:30 uur om 
gezamenlijk het jaar af te 
sluiten. Wij wensen u graag 
vanaf deze plek alvast geluk-
kige feestdagen en een mooi 
en avontuurlijk 2023!

Van de Scouts
Scout battles
Nadenken over wat je nu precies aan het doen bent, dat was 
HET programma van de maanden oktober en november, maar 
daar komen we zo meteen wel op. Zo hebben we in de afge-
lopen maanden genoeg gedaan aan de echte scouting skills. 
Van tochten lopen tot het hakken en zagen om een kampvuur-
tje te maken. Daar waren er een aantal al oud genoeg om met 
de grotere hakbijl te werken, begonnen sommige juist met de 
kleine handbijl. Al blijft het wel gevaarlijk om te zien, gelukkig 
is het allemaal goed gegaan en hadden we aan het eind van 
de opkomst een lekker vuurtje. Want ja, dat kunnen de scouts 
wel. Verder de tocht van ons scouting gebouw naar het noor-
den van Schiedam, dat lijkt kort, maar met een buitentempera-
tuur van hooguit 5 graden toch best wel een behoorlijke uitda-
ging. 

Vergeet ook onze echt Limonade (pub) quiz niet, waar de 
hersens van de scouts pas echt gekraakt werden. Weten ze 
namelijk genoeg over films en series of over geschiedenis? 
We hadden een aantal groepjes die toch wel heel veel goed 
hadden, en een aantal met minder punten. Maar ja er kan er 
maar één de beste zijn. 

Wat staat er nog voor de laatste maand op de planning? De 
eerste opkomst van december staat natuurlijk in het thema 
Sinterklaas en daar hebben we onze handen vol mee. Hierna 
gaan we een ‘gevecht’ aan, een gevecht wie nu precies de 
betere cadeautjesgever is in “The Battle of the Saints”. Een al 
oud gevecht tussen Sinterklaas en de Kerstman. Helaas is het 
dan ook alweer 17 december, de laatste opkomst van het jaar 
2022. Hierna gaan we alle scouts pas weer zien op 14 januari 
2023!
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Van de Explorers
5-11 GOH
Darko en Wilma lopen als “Team Tono” voor de 1e keer mee met de GOH, de Ge-
zellige/Gezins Oriëntatie Hike van de FLG.  Antoinette doet voor de 9e keer mee 
in team “PA7FL”.  Jaap Aap is er ook, maar hij hoeft niet te lopen. Op de verza-
melplek  krijgen we een verknipte kaart en tekenen we de coördinaten in. Daarna 
hiken we 17 kilometer in de bossen van het ene coördinaat naar het andere en 
maken we  foto’s  als bewijs dat we er geweest zijn. Het eindpunt is bij het clubhuis 
van Scouting Hoogerheide, waar we spelletjes spelen en chinees of patat eten. 
‘s  Avonds natuurlijk kampvuur met de prijsuitreiking:  we worden 3e en 4e in de 
categorie Explorers, Stam en Staf!  
Slapen doen we in tenten en ’s ochtends gaan we na een heerlijk ontbijt weer naar 
huis. 

12-11 Paasopkomst, bedacht door Ira en Megan
Volgens goed gebruik organiseren de Explorers hun paasopkomst niet wanneer je 
het zou verwachten: dit jaar koken we 2 dozen eieren op de dag dat de rest van 
Nederland met de Sinterklaasintocht bezig is. We gaan die eieren verven, verstop-
pen en zoeken, veroveren, ze met onze neus over een parcours rollen en een ei 
van papier bij elkaar dobbelen. Voor de winnaar van deze zeer actieve opkomst is 
er een zak met echte chocolade paaseieren. 

19-11 Lasergamen, mede georganiseerd door Connor
Na weken van voorbereiding en een middag lang opbouwen is het zo ver: de 
lasergame avond voor Explorers van de BvH, de FLG, de Taizé en de Tono. Elke 
afdeling heeft een lasergame voorbereid. We spelen tegen elkaar in 4 gemengde 
teams en het gaat er fanatiek aan toe! Tijdens het wachten kunnen we bijkletsen 
bij een groot kampvuur. Een leuke nieuwe Scouting Schiedam activiteit!

26-11 Pubquiz en schoen zetten
Deze opkomst hebben we “Heel afdeling 425 kookt” gepland staan, maar dat 
schuiven we door richting de Kerst omdat er vandaag 2 Explorers ziek zijn. Tho-
mas biedt aan om de limonadekwis van de Scouts te proberen: een pubquiz met 
60 vragen over Scouting, films, logo’s en nog veel meer. Gezelligheid!!! Thomas is 
de quizmaster en de Explorers en begeleiding gaan individueel de strijd met elkaar 
aan. Het is Ira die de 1e prijs verovert: een chocoladeletter. 
Ook mogen de Explorers deze week hun schoen zetten. Voor de zekerheid zingen 
ze twee Sinterklaasliedjes.

En zo komt er een eind aan de zeer gevarieerde maand november bij de Explo-
rers. 
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Hieperdepiep ...

Deze maand worden er slingers op-
gehangen bij Vince, Frans, Kyan, 
Tim, Dylano, Henriëtte, Dolfijn, 
Maartje, Delaiyah & Walt
Allemaal van harte gefeliciteerd 
en alvast een fijne dag gewenst!

Wat gaan we doen?

3 dec: sinterklaas
17 dec: laatste opkomst 2022
7 & 8 jan: Vrijwilligersweekend
14 jan: eerste opkomst 2023 

Scout Shop cadeau-
catalogus
De feestdagen komen er weer 
aan. Mogelijk wilt u uw kinderen 
dit jaar weer de leukste cadeau-
tjes geven. Denk dan ook eens 
aan de Scout Shop. Deze heeft 
allerlei artikelen waar je een 
scout erg blij mee maakt. De 
Scout Shop heeft voor het einde 
van het jaar ook een cadeauca-
talogus uitgegeven. De cadeau-
catalogus ligt op het groepshuis 
ter inzage. Of u bekijkt de ca-
deaucatalogus online.

Van de Stichting
Voorzitter stichting herkozen
Bij scoutinggroepen is het zo dat ieder bestuurslid voor een periode 
van 3 jaar wordt gekozen. Hierdoor was in november de periode 
waarvoor Dolfijn (R. Spruit) was verkozen als voorzitter van het be-
stuur van de Stichting Scouting Tono verlopen. 
Tijdens de vergadering van het stichtingsbestuur in november is 
Dolfijn unaniem herkozen voor de volgende drie jaren. Vanaf deze 
plek: Dolfijn gefeliciteerd!

Vervanging rookmelders
Bij de meest recente controle van de rookmelders bleken deze niet 
meer aan de huidige eisen van de Veiligheidsregio te voldoen. In 
een supersnel overleg met de gemeente is er direct besloten om 
nieuwe melders op te hangen die voldoen aan de nieuwste eisen. 
Hierdoor is het gebouw nu voorzien van 11 gekoppelde rookmelders 
die zowel op 230Volt als op een accu werken. Veiligheid voor alles.

Sponsorkliks
In de maand november heeft Sponsorkliks € 9,44 opgebracht. Mis-
schien geen heel groot bedrag, maar elke maand zo’n bedrag loopt 
toch lekker op. Denkt u ook aan ons voor de (online) cadeaus in 
december? Scroll op onze website naar beneden en kies uw favo-
riete webshop. Tegen dezelfde prijzen als altijd bestelt u uw cadeaus 
en wij ontvangen een kleine commissie van enkele procenten. Voor 
u gratis!
En er kan veel meer: denkt u erover na om over te stappen van 
zorgverzekeraar, en doet u dit via Independer? Klik dan op onze site 
eerst even Sponsorkliks aan, en de Scouting Tono-groep ontvangt 
een commissie van € 22,50.

https://www.scoutshop.nl/media/amasty/amfile/attach/FNKj85rYz1tEBz26QmHvmOrYoWuVPWJH.pdf
https://www.scoutshop.nl/media/amasty/amfile/attach/FNKj85rYz1tEBz26QmHvmOrYoWuVPWJH.pdf

