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Jantje Beton
Voor kinderen is buiten spelen erg belangrijk. Daar ontwikkelen ze 
zich mee, leren ze omgaan met andere kinderen en bewegen ze op 
een gezonde manier. 1 op de 6 kinderen in Nederland speelt nooit 
buiten! 

Jantje Beton is een organisatie die zich inzet voor Nederlandse 
kinderen en hun mogelijkheden om buiten te spelen.
Daarom steunen wij Jantje Beton. Door bijvoorbeeld te collecteren. 
Dat doen we huis-aan-huis. Daarnaast hebben we ook een online 
collectebus. De helft van de opbrengst is voor de Scouting To-
no-groep Schiedam, de andere helft is voor Jantje Beton zelf.

Helpt u ook? Onze digitale collectebus is hier te vinden:

https://jantjebeton.digicollect.nl/scouting-tono-groep?utm_source=-
digicollect&utm_medium=facebook&utm_campaign=jantje-beton
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Twee violen, en een trommel en een fluit ...
Ook in maart zijn er weer veel mensen jarig!
De slingers hangen bij Elise, Sterre Stroom, Davy, Keet Kleur, Felix,  
Ciska, Leela & Jasmijn!

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!

Van de Bevers
Brand!
De Bevers hebben weer allemaal leuke dingen gedaan in februari, zoals een 
bakopkomst, een Professor Plof-opkomst, een EHBO-opkomst en een schaduw-
opkomst. 
Er werden koekjes gebakken en versierd, wat nog best lastig bleek. Gelukkig is het 
uiteindelijk gelukt iedereen met koekjes naar huis te laten gaan. 
Professor Plof was weer bezig geweest, dus de bevers leerden van alles over 
vuur. De branddriehoek werd uitgelegd, en er werd geëxperimenteerd met onzicht-
baar vuur gemaakt van handalcohol. Toen gingen de bevers kijken wat er gebeurt 
als je een deel van de branddriehoek weghaalt, en dat was heel interessant. 
De week daarna werden er pleisters geplakt, want het was een EHBO-opkomst. 
Niet alleen dat, er werd ook een brandoefening gedaan. Als er iets fout gaat, roep 
dan de bevers want zij kunnen nu helpen! 
De laatste opkomst van februari alweer, was een schaduw-opkomst. Daarbij 
werden er spelletjes gespeeld in het donker met glow sticks, zoals Mikado, bo-
ter-kaas-en-eieren en bowlen. Dat was spannend, maar toch ook wel heel leuk. 
Tot volgende maand!
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Overvliegen

Ooit…. Krijg je de leeftijd voor de volgende leeftijdsgroep bij Scouting. Bevers worden dan 
welpen, welpen worden scouts, scouts worden explorers en explorers worden roverscouts. 
Tijdens Denkdag was er dit jaar één overvlieger: Shannon. Geholpen door de bevers, 
welpen, scouts, explorers en leiding ‘vloog’ zij letterlijk van de Glimwormpjesrkring naar het 
Oerwoudvendel van de scouts.

Van de Welpen
Hallo allemaal! 

Februari begon met een grote spellen opkomst. Hierbij hebben de welpen bekende 
spellen in het groot gespeeld. 
De welpen hebben, samen met de andere welpen van de regio, een bezoekje ge-
bracht aan de Maeslantkering. Ze hebben een filmpje gekeken over de Maeslant-
kering en kregen een rondleiding. 
Bij de BP dag hadden we een groepskomst. De wetten en beloftes werden her-
haald, er werd levend stratego gespeeld en werd er een welp overgevlogen naar 
scouts. 
We sloten februari af met een spionnen weekend. Hierbij hebben de welpen ac-
tiviteiten gedaan die bij een spion horen en kregen ze op het laatst een spionnen 
diploma. De welpen hebben het naar hun zin gehad. 
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Kwalificaties
Tijdens de Denkdag was er nog 
een officieel momentje: er wer-
den een aantal kwalificatietekens 
uitgereikt. 
Als je leiding wil worden bij een 
van de leeftijdsgroepen dan zal 
je daar wel je kwalificaties voor 
moeten behalen. Dit kan o.a. zijn 
de kwalificatie als leid(st)er, als 
kampleiding of als teamleid(st)er. 
Scouting Nederland organiseert 
hiervoor een behoorlijk aantal 
cursussen, en voor een deel kan 
je je ook binnen je eigen scouting-
groep kwalificeren. 

In de Tamtam van januari meld-
den we al dat een aantal stafle-
den het kwalificatietraject door-
lopen hebben. Tijdens BP-dag 
kregen zij daarom hun kwalifica-
tietekens opgespeld.
Sona (Lisa Drost) voor teamleid-
ster
Chikai (Nathalie Doek) voor 
teamleidster
Keet Kleur (Megan Spruit) voor 
leidster
Bas Bos (Bram Lansbergen) voor 
leider
Sterre Stroom (Monica Pool) 
voor de kampkwalificatie

Nogmaals gefeliciteerd allemaal!

Van de Explorers
Dank u, Sinterklaasje!
De explorers hebben een drukke februari gehad, we begon-
nen met een soldeer-opkomst. Van Sinterklaas had iedereen 
een soldeerprojectje gekregen, er waren raketten, molens en 
robots. Daar werden de onderdelen op gesoldeerd die zorgden 
voor knipperende lampjes. 
De opkomst daarna liep uit, want we kookten op kampvuur. Er 
was pilav, en een poging tot een toetje van appeldumplings, 
maar die waren verbrand. Het was gezellig en erg lekker. 
Daarna kwam de gezamenlijke opkomst van BP-dag, waarbij 
er levend stratego gespeeld werd en de beloftes hernieuwd 
werden. Ook kregen een aantal stafleden hun kwalificatie offi-
ciëel uitgereikt. 
De laatste opkomst van februari was in het thema planten. Er 
werd gekeken wie het beste kon boomknuffelen en planten 
bewonderen. Er werd natuuryoga gedaan en een quiz over 
planten. Er werden ook gedichten geschreven, over de liefde 
van de explorers voor de natuur.
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Denkdag / BP-dag
Het is inmiddels meer dan 100 jaar geleden dat Robert Baden Powell, ei-
genlijk per ongeluk, het Spel van Scouting begon. Eerst alleen nog voor jon-
gens, maar al direct wilden de meiden hier ook aan meedoen. Zijn vrouw, 
Olave Baden-Powell heeft hier veel aan bijgedragen.

Nu wil het toeval dat zowel Robert als Olave op 21 februari geboren zijn. 
Daarom viert Scouting over de hele wereld op 21 februari Denkdag en 
Founders Day. Denkdag komt uit de wereld-meisjesorganisatie, Founders 
Day komt meer uit de wereld-jongensorganisatie. In Nederland kennen we 
beiden als Baden Powelldag of Denkdag. 

De Scouting Tono-groep vierde op zaterdag 19 februari alvast deze dag. 
Alle leeftijdsgroepen hebben daarbij hun installatiebelofte hernieuwd. Zo 
weten we weer voor het hele jaar wat we ook-al-weer beloofd hebben. Ook 
zijn Lyncis (Cynthia Spaan) en Noa (Wilma van Dam) geïnstalleerd als 
leidsters van respectievelijk de scouts van het Oerwoudvendel en de bevers 
van de Huppelveldkolonie.

Sponsorkliks

In februari zijn we weer goed gesponsord via jullie, met behulp van Sponsorkliks. In de 
maand februari zijn er 8 online aankopen via sponsorkliks gelopen, waardoor wij een kleine 
provisie ontvangen. Dit heeft ons € 50,04 opgeleverd. Hiervan is 4,2% door bestellingen bij 
Bol.com, 9% bij Intweb.nl en 86,9% door bestellingen bij Jumbo Thuisbezorgd.
Al deze sponsorbedragen hebben de besteller niets gekost; scroll op onze website naar be-
neden en kies uw favoriete webshop. Tegen dezelfde prijzen als altijd bestelt u uw produc-
ten. Alleen ontvangen wij nu een kleine commissie bij wijze van sponsoring. Voor u gratis! 
Niemand kan zien wat u besteld heeft (of wie er iets besteld heeft), uw privacy is gegaran-
deerd.
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Vacatures
Tweede Penningmeester
Al zo’n 14 jaar is Jan onze penningmeester. Een prima penningmeester waar we 
erg 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 a 5 vergaderingen per jaar, waarbij we een goe-
de sfeer erg belangrijk vinden. Lijkt het u wat? Laat het even weten via r.spruit@
scoutingtono.nl of via de leiding van uw kind, dan gaan we in overleg over wat u 
wil, en wat het beste bij u past.

Secretaris Groepsbestuur
Binnenkort loopt ook de huidige benoemings-termijn van de secretaris van 
het groepsbestuur af. Hierdoor is er per maart een vacature
voor secretaris van het groepsbestuur van de Scouting Tono-groep. 

Als secretaris ben je verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande 
post, plannen en notuleren van de vaste vergaderingen (5 groepsraden per 
jaar) en voor het bijhouden van de ledenadministatie.

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


