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Vertrouwenspersoon
Binnen de groep lopen, buiten de leiding, ook heel wat andere 
personen rond, die “iets“ doen, maar waar je als jeugdlid of ouder 
eigenlijk maar weinig mee te maken hebt. Denk bijvoorbeeld aan de 
stichtings- of bestuursleden, of aan het To-Team. Die doen allemaal 
achter de schermen hun eigen dingen, maar zijn minder zichtbaar 
dan de “echte“ leiding.
Sinds enige tijd hebben we bij de groep een nieuwe vertrouwens-
persoon. Hieronder stelt zij zich voor.

Wat is een vertrouwenspersoon?
Mocht je denken dat je een luisterend oor nodig hebt, omdat de 
dingen niet gaan zoals je zou willen of gewoon omdat je wat kwijt 
wilt, dan kan je altijd bij mij terecht. Ik ben iemand die je kan helpen 
bij een ruzie of elk ander probleem, waar je zelf of met de leiding 
niet uitkomt. Ook als je je hart wilt luchten, kan ik naar je luisteren 
en proberen we samen een oplossing te vinden.

Wie ben ik?
Mijn naam is Ciska Lemmen en ik ben sinds 2021 vertrouwensper-
soon bij de scouting Tono-groep.  Vanaf 1976 ben ik al lid en tegen-
woordig ook lid van het To-team. Ik ben binnen de groep bekend bij 
veel jeugdleden en de leiding.
Is er iets waar je mij bij zou willen betrekken of waar ik je bij kan 
helpen, mijn mail-adres is aclemmen1969@gmail.com. Ik 
neem dan contact met je op. Uiteraard is alles wat wij 
samen bespreken vertrouwelijk.
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Benoemingen
Alle bestuursleden bij de Scou-
ting Tono-groep worden verko-
zen voor een periode van 3 jaar. 
Recent is Dolfijn (Richard Spruit) 
herkozen als voorzitter van de 
Stichting Scouting Tono. Ook 
de komende drie jaar zal hij het 
stichtingsbestuur leiden.

Tijdens de groepsraad van 24 
januari is Lyncis (Cynthia Spaan) 
benoemd tot jeugdleidster bij  het 
Oerwoudvendel van de scouts.

Allebei gefeliciteerd met deze 
benoeming.

Vacature
In het verlengde hiervan: in 
maart loopt de huidige termijn 
van de secretaris van het groeps-
bestuur af. Hierdoor is er per 
maart een vacature
voor secretaris van het groeps-
bestuur van de Scouting To-
no-groep. 

Als secretaris ben je verantwoor-
delijk voor de inkomende en 
uitgaande post, plannen en notu-
leren van de vaste vergaderingen 
(5 groepsraden per jaar) en voor 
het bijhouden van de ledenadmi-
nistatie.

Iedereen die zich kandidaat wil 
stellen kan dat  doorgeven aan
Groepsbestuur@scoutingtono.nl.
Wil je eerst wat meer informatie? 
Neem dan contact op met 
Manta (Monica Spruit) of stuur 
een mailtje naar Secretariaat@
scoutingtono.nl

Van de Bevers
Bouwen, bakken en ballonnen
De bevers hebben het weer druk gehad de afgelopen periode: 
er is gebouwd, gebakken en gek gedaan! 

De bevers begonnen met een opkomst in het thema “Crazy 
Bevers”. In groepjes moesten ze zo veel mogelijk opdrachtjes 
uitvoeren, zoals in een polonaise door het gebouw lopen, een 
ballon zo lang mogelijk hoog houden, en een kaartspel sorte-
ren. 

De week daarna was er veel creativiteit nodig, want de bevers 
bouwden huizen! In het dorpje Hotsjietonia staan allerlei soor-
ten huizen voor de themafiguren, maar de bevers hebben nu 
zelf hun droomhuis ontworpen voor in het dorp. Daarna heb-
ben ze met klei de huisjes echt gemaakt.  

De laatste opkomst deze maand stond in het thema van bak-
ken. Er werd rennend memory en levend kwartet gespeeld, 
met spullen die je tijdens het bakken gebruikt, maar natuurlijk 
werden er ook koekjes gebakken, versierd en opgegeten!  

Tot de volgende keer!
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‘t Is feest, tra-la-la ... 
Deze maand zijn er een hoop jarigen! 
Feest en cadeautjes bij Amy, Iris, Cindy, Ammar, Sofia, Peter, Nora, Ronald, Milas, Ar-
jan, Noah & Nicky!

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!

Van de Welpen
Hallo allemaal! 

We hebben super-leuke opkomsten gehad. Zo hebben we een nieuwjaarsopkomst 
gehad. Daar hebben de welpen onder andere dweilhockey en levend stratego 
gespeeld. 
De welpen hebben spelletjes gespeeld, zoals 3 is teveel en trefbal. Ze hebben een 
kampvuur gehad, waarbij ze marshmallows gingen roosteren. En er werd aan het 
zakmes insigne gewerkt. Ook hebben we drie welpen geïnstalleerd, Nora (Kweb-
beltje), Saanvi (Giechel) en Ivaana (Twinkel). 

De welpen hebben weer genoten van de opkomsten. 
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Van de Explorers
Winterhike
De explorers hadden afgelopen week een winterhike samen met de andere Schie-
damse Scouting-groepen. Als voorbereiding moesten alle deelnemende teams een 
kijkdoos maken waar de deelnemers als groep moesten worden samengevat. Wij 
hadden een kampvuur met een hangmat erboven, een tent en een groepsfoto van 
ons samen. 
Het eerste deel van deze kijkdoos hebben we samen gedaan. Daarna is de doos 
door Ira meegenomen naar huis waar zij hem af heeft gemaakt, zodat hij mee kon 
naar de winterhike. 
Na wat logisieke problemen was de hele Tono-afdeling ongeveer 20 minuten te 
laat. En hoewel het niet optimaal was kwam hetredelijk mooi uit met hoe ieder 
team 10 minuten na elkaar werd weggestuurd. 
Nadat we waren vertrokken gingen we gelijk het strand op waar we naar links 
moesten en dan een paaltje vinden, wat we nooit hadden gekund zonder ander 
groepjes te volgen en zo hadden we het best snel gevonden. Hierna gingen we 
weer de bebouwde kom in, waar we een tijdje hebben rondgelopen voordat we 
die weer uit gingen en we door een combinatie van weilanden en kassen liepen, 
voordat we voor de laatse keer de bebouwde kom in liepen. 
Verspreid over de tocht waren een aantal posten waar vaak wat te eten was en 
altijd het volgende deel van de tocht te verkrijgen was, waar dan elke keer een 
ander techniek voor nodig was, zoals coördinaten aflezen met een kaarthoekmeter 
of een kruispeiling maken. 
Het eindterrein was het Scouting labelterrein Staelduinse Bos, waar de begeleiding 
met knakworst, chips en frisdrank op ons zat te wachten. 
Wij kwamen als tweede aan. Maar je kon punten behalen op andere manieren dan 
alleen sneller lopen. Je kon bijvoorbeeld onderweg religieuze gebouwen fotogra-
feren, maar dit hadden wij niet gedaan.  En dit bleek uiteindelijk doorslaggevend 
te zijn voor de uitkomst. Uiteindelijk zijn we van de 4 groepen die meededen 5e 
geworden, maar dat was omdat de Taizé 2 teams had. 
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Taart!
Op 24 januari hield de Scouting Tono-groep de groepsraad. Dit is het 
regelmatige overleg van alle leid(st)ers van de groep en het groeps-
bestuur. De groepsraad is het hoogste orgaan van de Scouting 
Tono-groep. Tijdens de groepsraad vertelde Dolfijn (Richard Spruit) 
over de PR-resultaten van 2022.

Deze resultaten zijn in lijn met de resultaten in de afgelopen 17 jaar; 
precies 17 jaar geleden had de Scouting Tono-groep (nog) 7 jeugd-
leden (en 4 vrijwilligers). In de 17 jaar die daarop volgden groeide 
de groep in 16 van de 17 jaren. Dankzij de enorme inzet van al onze 
vrijwilligers, of ze nu jeugdleid(st)er zijn, bestuurslid, ondersteuner of 
wat dan ook, door hun doorzettingsvermogen, hun enorme inzet en 
niet aflatende enthousiasme is de groep uitgegroeid tot de scouting-
groep met het grootste aantal jeugdleden in Schiedam. Dat is een 
enorme prestatie, waar we al die vrijwilligers enorm dankbaar voor 
zijn.

De vrijwilligers zijn daarom getrakteerd op taart. Omdat zo veel 
kinderen nu elke week dat leuke Spel van Scouting kunnen spelen. 
Omdat deze kinderen kunnen ontdekken, kunnen groeien, uitge-
daagd worden en ongemerkt zo veel leren. Omdat deze kinderen 
het enorm naar hun zin hebben bij de Scouting Tono-groep.
Dankzij al die vrijwilligers.
En hun enorme inzet.
In al die jaren.
Dat is wel taart waard, toch?
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Sponsorkliks
Het gaat steeds beter met Sponsorkliks. In de maand januari zijn er 9 onli-
ne aankopen gesponsord, wat ons precies € 22,= oplevert. Sponsort u ons 
ook? Scroll op onze website naar beneden en kies uw favoriete webshop. 
Tegen dezelfde prijzen als altijd bestelt u uw artikelen en wij ontvangen een 
kleine commissie van enkele procenten. Voor u gratis! Niemand kan zien 
wat u besteld heeft, uw privacy is gegarandeerd.

Doe jij mee aan een HIT?
Wil je nog meer Scouting? Coole activiteiten doen, waarbij je
zelf kiest wat het thema is? In het paasweekend lekker er op 
uit? Dan kan je je inschrijven voor één van de HIT’s. Een HIT is een Hike, 
Intressekamp of Trapperskamp. Scouting Nederland organiseert 56 ver-
schillende HITs op 8 verschillende locaties. Ervaren scoutingvrijwilligers be-
geleiden de activiteiten. Je schrijft je zelf in of samen met enkele vriend(inn)
en.
Voorbeelden? Zo is er de Bever-Ouder-Hit in Mook waar je, samen met 24 
andere Bevers, een avontuur beleeft in Hotsjitonia. En je mag ook nog een 
ouder meenemen. Of ga naar de Spijkervast-Hit voor Welpen en slaap in de 
hut die je zelf gebouwd hebt. Ben je wat ouder, dan kan je naar het Pio-
kamp, Ruiterkamp of een van de tientallen andere HITs voor Scouts. Ben 
je al Explorer of Roverscout, dan ga je naar een van de verdiepingshits. Op 
hit.scouting.nl vindt je ze alle 56. De inschrijving is al open, dus mogelijk zijn 
sommige hit’s al vol. Op 12 februari sluit de inschrijving definitief.


