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D e R edek e stam
Er waren eens vijf jonge mensen die te oud waren
voor de explorers: Marjolein, Erik Jan, Django, Birgit
en Loes. Zij werden verwacht naar de Jan van Hoof
stam te gaan, een groep voor 17 tot en met 23 jaar.
Maar deze vijf mensen wilden liever in hun eigen
groepshuis blijven, omdat ze er zo aan gehecht
waren. Dus besloten zij een eigen stam op te
richten…
Dit klinkt als een mooi sprookje, maar er kwam nog
een hoop bij kijken: we moesten een eigen lokaal
hebben, iemand als stamadviseur, en natuurlijk: een
naam voor onze kersverse speltak. Een lokaal hadden we in principe snel gevonden; in het Koetshuis,
waar de Tono-groep zich bevindt, was nog een
ruimte over die nog niet door scoutingleden gebruikt
werd: het tuindershok. Maar zoals de naam al zegt:
dit hok werd (en wordt nog steeds) gebruikt door de
tuinders van het seniortuinieren. We deden een
voorstel aan de tuinders: of we het hok mochten
gebruiken, als we in plaats daarvoor een andere
ruimte zouden regelen om hun kruiwagens e.d. op te
slaan. Dit vonden de tuinders gelukkig goed. De
bouwplannen voor de nieuwe opslagplaats liggen al
klaar, maar er zit nog één klein addertje onder het
gras: de gemeente moet (nog steeds) toestemming
geven om het lokaal te gebruiken. Voor zover wij
gehoord hebben, zijn we pas zeker van het feit dat
we het lokaal hebben als we erin zitten, maar het
schijnt dat we het lokaal zo goed als zeker krijgen.
Gelukkig maar! Tot die tijd hebben we een tijdelijke
oplossing: een keet van BAM NBM, waar we erg blij
mee zijn: we hebben er al heel gezellig twee bankstelletjes instaan en een salontafel, en we zijn al
flink posters aan het verzamelen om de wanden mee
te versieren. Dus al met al is het erg gezellig in de
keet.
We hebben van tevoren heel lang over de naam van
onze stam zitten brainstormen: de meest gekke
suggesties kwamen langs (ik noem bijvoorbeeld:
zielvliegjesstam…). Wombat, een ervaren stamlid die
erg lang bij de Jan van Hoof stam heeft gezeten,
kwam met een erg leuk idee: we konden de stam
“de Redeke stam”gaan noemen, naar de naam van
de oprichtster van onze scoutinggroep. Dit vonden
wij zelf ook een erg leuk idee, dus sindsdien mogen
wij ons met trots de Redeke stam noemen.

November 2002, uitgave 45
Eén van de meest recente, en waarschijnlijk ook wel
de moeilijkste ontwikkelingen is nog wel het zoeken
naar een stamadviseur. Want wie moesten wij
benaderen? We zochten iemand die het liefst aardig
wat stamervaring had, die we het liefst al kenden,
en die we, als belangrijkste criterium, erg mochten.
Dit bleek makkelijker te klinken dan het was: er
kwamen simpelweg geen namen bij ons op. Tot wij
hoorden dat een voormalig staflid van de Tonogroep, Annemarie, weer iets met scouting wilde
gaan doen. Wij hebben haar toen uitgenodigd om
een keer een opkomst mee te draaien, en dat heeft
ze afgelopen vrijdag gedaan: en ik moet eerlijk
zeggen, het is zowel ons als haar erg goed bevallen.
En zo eindigt het sprookje van de vijf vrienden die
een eigen stam op wilden zetten: ze gaan nu nog
lang en gelukkig leven in hun kersverse speltak, in
hun kersverse tijdelijke oplossing voor het gebrek
aan een lokaal. Maar dat gaat allemaal goed komen,
want dat komt het altijd in sprookjes.

Zo m er k am p Sco u ts
Het is nog erg vroeg om nu al over het zomerkamp
van 2003 na te denken, maar we weten dat veel
ouders nu al bezig zijn met het plannen van hun
zomervakantie. Traditiegetrouw gaan de Scouts in
de eerste week van de zomervakantie op kamp.
Omdat we dan met de stafbezetting grote problemen krijgen, hebben we besloten het kamp volgend
jaar in de tweede week van de zomervakantie te
houden, dus van 12 t/m 19 juli 2003.

Fo to -CD
Na het zomerkamp heeft iedereen de mogelijkheid
gekregen om de foto-cd met onder andere de kampfoto’
s na te bestellen. De gedachte hierachter is
voor een belangrijk deel dat het nabestellen van
foto’
s op fotopapier te veel werk met zich meebrengt en relatief duur is. Ook maken de fotocentrales met ingewikkelde nabestellingen nogal wat fouten. De eerste reacties zijn tot nu toe zeer positief.
Het heeft iets langer geduurd dan gepland door de
vakantie van Dolfijn, maar nu zijn alle bestelde
Foto-CD’
s de deur uit. Mocht u hebben besteld,
maar geen CD ontvangen, neem dan even contact
op met Dolfijn.
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Stich tin g Sco u tin g To n o
De Stichting Scouting Tono besteed momenteel een
belangrijk deel van de tijd aan het nieuwe stamlokaal. In het overleg dat met de gemeente Schiedam
is gevoerd is aangegeven dat de gemeente niet van
plan is een financiele bijdrage te leveren, maar als
we budgettair neutraal het eens kunnen worden met
de tuiniers de gemeente welwillend staat tegen-over
het in gebruik nemen van het voorste deel van de
voor-malige stal. Er is een plan van aanpak gemaakt
voor de bouw van een opslaghok voor de tuiniers en
dit plan is, voorzien van technische tekeningen, bij
de gemeente ingeleverd. Op verzoek van de
gemeente zijn drie weken later de tekeningen
nogmaals ingeleverd. De bal ligt nu dus bij de
gemeente die een definitieve beslissing moeten
nemen.
Het lokaal waar we over spreken is het lokaal dat
momenteel in gebruik is bij de tuinders voor de opslag van hun gereedschappen. Dit lokaal ligt in de
hoek naast het beverlokaal en achter het staflokaal.
Voor wie de plek niet niet geheel duidelijk is: als je
het Beverlokaal in zou lopen en naar rechts zou gaan
i.p.v. links, dan ligt achter de muur het opslaghok en
(hopelijk) toekomstige stamlokaal.
We zitten natuurlijk niet stil. Door de stichting is een
inventarisatie gemaakt van de bouwaktiviteiten die
plaats moeten vinden om het nieuw te verkrijgen
deel bruikbaar te maken voor de Redekestam. Naast
de inrichtingswensen van de stam zijn het vooral de
gebruiksveiligheids- en brandveiligheidsnormen die
de het zwaarste beslag op de begroting leggen.
Tegelijkertijd inventariseren we welke fondsen en
instellingen mogelijk een (financiële) bijdrage
zouden willen leveren. Veel is echter afhankelijk van
de termijn waarop de gemeente met een beslissing
komt. In de tussentijd heeft de stam de gele bouwkeet naast het gebouw in gebruik genomen, een
sponsoractie van Bam Nbm Railinfra die loopt tot 31
december a.s. en waar we erg blij mee zijn. We
hopen per 31 december als de sponsoring van de
bouwkeet afloopt ook het nieuwe lokaal te kunnen
betrekken.
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tot een plan van aanpak om eventuele probleempunten aan te pakken. Ook voor grote activiteiten
zoals een zomerkamp of een Jota/Joti moeten wij
tegenwoordig verplicht een Risico Inventarisatie
uitvoeren.
Een heel ander punt is de groepsraad, het “bestuur”
van de Scouting Tono-groep. Tijdens de meest recente groepsraad is onlangs besloten om de vergaderingen op de zaterdagmiddag te handhaven. Na
het verplaatsen van een aantal opkomsttijden naar
de ochtend is op proef de groepsraad een aantal
keren op de zaterdagmiddag gehouden in plaats van
op een avond. Het doel hiervan is het grote beslag
op de avonden van onze vrijwilligers te verminderen. Het houden van de groepsraad op de zaterdagmiddag blijkt voldoende te bevallen om dit vergaderschema te handhaven. Voor de vrijwilligers is het
tijdsbelag op de avonden dan weer iets minder.
Onlangs hebben de staf- en bestuursleden deelgenomen aan de barbecue die is georganiseerd voor
alle vrijwilligers van de Schiedamse Scoutinggroepen. De Scouting Tono-groep is hierbij opgetreden
als organisator en gastheer. Naast het kennismaken
met de vrijwilligers van de andere Scoutinggroepen
willen we op deze manier de mensen ook eens een
uitje aanbieden naast het vele werk dat voor de
Scoutinggroepen is verzet. Zo’
n 60 vrijwilligers van
de vier Schiedamse Scoutinggroepen hebben een
uitstekende barbecue gehad.

O pr o ep
Wie wil ons groepje schoonmaakouders komen versterken? Eén keer per maand maken we schoon,
meestal ‘
s avonds van ± 19.00 tot 20.30 uur.
Informatie en reacties graag bij Marja van Heest,
telefoon: 010 - 471 59 59.

A ctiv iteiten k alen der
2
9 & 10
15 & 16
16 & 17
30

Regionale zwemwedstrijden
Survival weekend Scouts
Weekend Kabouters & Welpen
Weekend Bevers
Sinterklaasfeest

G r o epsbestu u r

V er jaar d ag sk alen der

Vlak voor de zomervakantie heeft de Scouting Tonogroep een Arbo-coördinator aangesteld, en wel
Herman van Pelt. Het hebben van een Arbo-coördinator is tegenwoordig ook voor vrijwilligersorganisaties een verplichting. Hiernaast zijn op een aantal
verschillende terreinen Risico Inventarisatie Checks
uitgevoerd. Deze risicoinventarisaties moeten leiden

De jarige Jetten van november zijn:
2
Annelien Rozemuller (6)
10
Laurianne Lina (6)
18
Birgit Plomp (17)

Bever
Bever
Pivo

