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EV EN V O O R STEL L EN
Hee allemaal,
Jullie hebben me vast al eens rond zien lopen bij
de Scouting Tono- groep. Ik ben Miegel, de nieuwe Kabouter en Welpen leidster. Afgelopen kerst
ben ik geïnstalleerd.
Ik zal iets over me zelf vertellen:mijn echte naam
is Gemma Kooijman maar, voor de Kabouters en
Welpen heet ik Miegel. Ik ben net 17 geworden.
Ik zit al 13 jaar op Scouting; 12 jaar in
Hellevoetsluis en sinds een paar maandjes natuurlijk hier in Schiedam waar ik het heel erg
naar mijn zin heb, dus ik hoop hier samen met
jullie allemaal een hele leuke tijd te gaan
beleven!
Groetjes Miegel

B R A N D O EFEN I N G
Op zaterdag 18 januari is er een aangekondigde
brandoefening gehouden. De reden dat deze al
zo kort na de vorige (onaangekondigde) oefening
was gepland lag in de verhuizing van de Bevers
van de Huppelveldkolonie naar hun nieuwe
lokaal. Hoewel de Bevers zelf bezig waren met
de voorbereidingen voor de Playbackshow in het
lokaal van de Glimwormpjeskring, was de
oefening toch erg nuttig. Zo bleek iedereen nog
zeer goed op de hoogte te zijn van hoe een ontruiming hoort te gaan. De kinderen hielpen
elkaar goed, verzamelden op de afgesproken
plekken en begonnen direct met tellen. Wel
bleken sommigen te gaan rennen, wat valgevaar
oplevert.
Uit de evaluatie bleek tevens dat het verstandig
is om de ontruimingsroute vanuit het nieuwe
Beverlokaal toch om te leggen. De volgende
brandoefening is weer een onaangekondigde,
dus hier verklappen we niet meer van dan dat hij
in het najaar zal worden gehouden.

PL A YB A C K SH O W
Op 25 januari was het weer tijd voor de jaarlijkse
Scouting Tono-playbackshow. Van Bevers tot
Explorers werd er meegedaan, alleen de Redeke-
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stam kon er helaas niet bij zijn. ‘S Ochtends
streden de Scouts en de Explorers om de beker,
‘s middags was het de beurt aan de Kabouters
en Welpen en de Bevers. Hoewel er telkens
twee speltakken door elkaar optraden, had wel
elke speltak zijn eigen wedstrijd. Maar de
deelnemers maakten het de jury niet makkelijk.
Bij de Bevers haalden Nikki & Charlotte de derde
prijs, Marc de tweede, en was de beker voor
Iris.
Bij de Kabouters en Welpen werd Ian derde,
Charlotte en Tess tweede en mocht Eveline de
beker meenemen.
Bij de Scouts was de derde plaats voor Floor,
Inge en Marleen, de tweede voor Amy en de
beker voor Anneloes.
Bij de Explorers tenslotte kreeg Helena de
bronzen medaille, Marijn de zilveren (en de jury
een dikke zoen), en mocht Mathijs de beker in
ontvangst nemen.
Iedereen van harte gefeliciteerd!

L O K A A L R ED EK ESTA M
Het is gelukkig zover, van de gemeente Schiedam hebben we toestemming gekregen om de
ruimte achter het nieuwe Beverlokaal in gebruik
te nemen. Dit wordt de nieuwe ruimte voor de
Stam. Voor het echter zover is moet er nog wel
het nodige worden gedaan. De ruimte dient op
dit moment als bergruimte voor de spullen van
de tuinders en deze spullen moeten dus op een
andere plaats worden ondergebracht. Daarom
zal er een nieuwe schuur worden gebouwd op
het terrein van de tuinders.
Maar zover is het nog niet. We hebben wel
toestemming om de ruimte in gebruik te gaan
nemen, maar voor de bouw een schuurtje op
het terrein van de tuinders is weer een andere
vergunning nodig. Er wordt hard gewerkt om
deze toestemming zo snel mogelijk te krijgen.
Jullie begrijpen dat er dus de komende tijd veel
werk verzet moet gaan worden.
Een deel van de voorbereiding is al achter de
rug en dat was de wisseling van het Beverlokaal
met het Staflokaal. De stafleden moeten in een
wat krappere ruimte zitten, terwijl de Bevers er
een grote ruimte voor terug hebben gekregen.
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Vanaf deze plaats wil ik alle verhuizers, schilders,
eten verzorgers en allen die op een andere manier hebben geholpen, bedanken voor hun inzet.
Zonder hen had het opknappen en verhuizen
lang zo snel niet kunnen gebeuren. Ik hoop dat
bij de volgende fase er net zoveel behulpzame
handen zullen zijn.
Er moet nogal wat gebeuren in de nieuwe Stamruimte, zoals muren aftimmeren, een trap plaatsen, elektra aanleggen, CV aanleggen, plafond
maken, verven en alle andere zaken die bij een
verbouwing horen.
Ik roep hierbij handige ouders op die ons met
deze klus willen en kunnen helpen. Het geheel
wordt gecoördineerd door ons bestuurslid Joop
van den Enden. Jullie kunnen je bij hem aanmelden. Bel dan even 010-4708467.

V A N D E STI C H TI N G
Wilt u het enthousiaste stichtingsbestuur
komen versterken?
Hans Heukers, onze Stichtings-secretaris, heeft
vanwege zijn drukke baan moeten besluiten om
te stoppen met het bestuurswerk. De Stichting
Scouting Tono is hard op zoek naar een opvolger. Wilt u meer informatie over de inhoud van
deze functie, hoeveel tijd dit kost en met welke
frequentie er vergaderd wordt, neem dan even
contact op met Maarten van Heest, telefoon 010
- 4715959.
De functie van Stichtings-secretaris is niet zo
tijdrovend als iedereen wel denkt, maar wel zeer
belangrijk voor de groep.
Vanaf deze plaats wil ik Hans bedanken voor zijn
werk en inzet als Stichtings-secretaris. Ik hoop
dat we snel een enthousiaste opvolger voor hem
kunnen vinden.

TO N O - G R O EP I N H ETN I EU W S
Op 16 januari plaatste het Schiedams
Nieuwsblad een stukje over de opening van
het nieuwe lokaal van de Huppelveldkolonie.
In enkele zinnen werd de lezers verteld dat
de Bevers zelf hun eigen lokaal mochten
openen door ieder een lint door te knippen
wat de deur naar het nieuwe lokaal afsloot.
Op de bijgeplaatste foto is duidelijk te zien
hoe de Bevers klaar zijn om het lokaal in
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gebruik te nemen. In de PR-vitrine naast het
Beverlokaal is het krantenbericht nog te
zien.

L O O K TV M A A K TO PN A M EN
Als onderdeel van het vrijwilligersbeleid heeft de
gemeente Schiedam, in samenwerking met Look
TV, het mogelijk gemaakt dat iedere
vrijwilligersorganisatie in Schiedam een kort
promotiespotje uitzend.
Tijdens de playbackshow heeft Dubbelklik Producties hier opnamen voor gemaakt. Het spotje
zal slechts 60 seconden duren en vooral gericht
zijn op het werven van vrijwilligers.
De opname bestaat uit een kort wervingsverhaal
wat door Babbel en Miegel is ingesproken. Hier
tussendoor komen nog wat korte flitsen van de
playbackshow om iets van de activiteiten van de
Scouting Tono-groep te laten zien. Wanneer
dit uitgezonden zal worden is nog niet bekend,
maar dat zal vermoedelijk ergens half februari
zijn.
Op de website van de Scouting Tono-groep vind
je een link waardoor je alvast het voorlopige
filmpje kunt bekijken; zodra de uitzenddata
bekend zijn zullen die hier ook vermeld worden:
http://scoutnet.nl/~tono/pers/.
Natuurlijk kun je ook af en toe op LookTV
kijken.
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