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STA M H ER O PG ER I CH T

R EG I O SPEL M A A SD EL TA

Naar aanleiding van de vraag of er weer een
groep voor oudere Scoutingleden kon komen
hebben Lukas van Mil en Daniël Staal de
Redekestam heropgericht. De eerste opkomst
was op 17 mei. De nieuwe stam heeft al vijf
leden die elke eerste zaterdag van de maand
bij elkaar komen voor leuke activiteiten. De
vorming is nog in volle bloei en er wordt al
druk besproken wat er aan het oude stamlokaal gedaan moet worden. Het stamlokaal is
al aardig op weg om 100% Redekestam te
zijn.

Op zaterdag 31 mei was het een drukte van
belang in het Scoutcentrum in Vlaardingen.
Zo’n 250 Kabouters, Welpen en Esta’
s verzamelden daar voor het regiospel van de (noordelijke helft van) Scouting regio Maasdelta.
Samen met kinderen uit Vlaardingen en Maassluis gingen we op zoek naar nieuwe sterren,
en dan één ster in het bijzonder: de opvolger
van Oscar Emmy, de grote TV-producent,
bekend van programma’
s als “Tuinieren met
Sterren”, en “Koken met Sterren”. Om opvolger van Oscar Emmy te worden, en daarmee
zelf TV-producent, moet je natuurlijk wel weten wat er allemaal speelt in het TV-wereldje.
In een 18-tal posten zijn de Kabouters en Welpen hier stukje voor stukje achter gekomen.
Hoogtepunt was de opvoering van een voorbereide show, waar onze jongens en meiden
hun opvoering over een overval lieten zien.
Moe maar voldaan vertrok iedereen rond twee
uur weer naar huis.

De Redeke stam bestaat uit:
Lukas van Mil (Voorzitter)
Daniël Staal (Algemeen bestuurslid)
Feike Nijs (Notulist)
Robin Tijgelaar (Penningmeester)
Sebastiaan Polderman
Meer informatie? Mail dan naar:
redekestam@scoutingtono.nl

B EV ER L EI D I N G
Op zaterdag 6 juni kreeg het groepsbestuur
onverwacht het bericht dat Pirouet per onmiddellijk haar functie als Beverleidster neerlegde.
Gelukkig vonden we Natasja Brand bereid die
dag de Bever-opkomst over te nemen. Daar
waren we erg blij mee!
Een en ander stelde ons voor het probleem op
zeer korte termijn vervanging te moeten vinden. Inmiddels hebben we Diana Wessel, de
moeder van Kabouter Ashley, bereid gevonden
om vanaf volgende week, de opkomsten voorlopig over te nemen. We zijn nog op zoek naar
iemand die haar daarbij wil helpen, aangezien
Diana weinig Scouting-ervaring heeft. Wel is
zij jarenlang in de kinderopvang werkzaam
geweest.
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande
nog vragen hebben, neem dan even contact
op met het groepsbestuur:
Bestuur@scoutingtono.nl

G EH U W D
Woensdag 4 juni was een zonnige dag.
Gelukkig maar, aangezien Wombat deze dag
officieel “ja”zei tegen “zijn”Els. Natuurlijk
maak je een huwelijk van de groepsvoorzitter
niet al te vaak mee.
Aan iedereen was gevraagd een wens voor het
kersverse paar op een kaartje te schrijven. Al
deze wensen zijn, samen met het cadeau dat
namens de vrijwilligers en de jeugdleden is
geschonken, in een grote ballon verpakt en
aan het bruidspaar gegeven. Het gelukkige
stel heeft al laten weten erg blij te zijn met het
cadeau en alle wensen en heeft zij hebben
gevraagd hun dank over te brengen.

ER K EN N I N G D R I N TEL
Al enige tijd geleden was Drintel opeens een
aantal weekenden afwezig. We hebben de kinderen toen uitgelegd dat zijn afwezigheid te
maken had met de Scouting-cursus die hij aan
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het volgen was. Gelukkig is hij “geslaagd”voor
zijn cursus als jeugdleider.
Geheel onverwacht kwamen Wombat en
Schorre, beiden van het groepsbestuur, tijdens
een opkomst binnenvallen om Drintel het bijbehorende certificaat te overhandigen.
Natuurlijk was Drintel hierdoor erg verrast,
maar ook erg blij om na het harde werken zijn
“diploma”overhandigd te krijgen.

H O U TH O K
Helaas wordt ook de Scouting Tono-groep wel
eens door onheil bezocht. Tijdens een storm in
februari bleek de opslagplaats voor stookhout
naast de kampvuurkuil niet meer bestand tegen de harde wind. Een iets grotere berg hout
dan gebruikelijk was het gevolg. In maart wilde een aantal vrijwilligers van de groep al een
nieuw houthok neerzetten, maar door de
sneeuw op de afgesproken datum leek het ons
verstandig een andere datum te kiezen. Een
maand later bleek het op de gekozen datum
dusdanig hard te regenen dat uitstel opnieuw
verstandiger leek. Maar, op 30 mei is het dan
toch gelukt. Net op tijd, net voor het donker
werd, was de nieuwe houtopslag gereed.
Nou ja, gereed? Hier en daar moet er nog het
nodige verfwerk gedaan worden, maar het
hout ligt weer droog. Zo aan het begin van het
stookseizoen is dat toch een geruststellende
gedachte.

STR A A TSPEEL D A G
Spelen op straat is iets dat de meeste ouders
nog wel uit hun jeugd kennen. Voor kinderen
van tegenwoordig wordt dit helaas steeds
moeilijker en gevaarlijker. Veilig Verkeer
Nederland organiseert daarom jaarlijks de
Nationale Straatspeeldag. In Schiedam werd
de François Haverschmidtlaan in de wijk West
afgesloten voor alle verkeer, zodat de buurtkinderen daar naar hartelust op straat konden
spelen. De Scouting Tono-groep was vereerd
om door de organisatoren gevraagd te worden
als partner op te treden. Drintel en Manta
hebben op deze woensdagmiddag de deelnemers aan de Straatspeeldag kennis laten
maken met enkele van de spelen die ook bij
onze jeugdleden populair zijn, en op deze
manier laten zien hoe er bij Scouting wordt
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gespeeld. De organisatie van de Straatspeeldag was erg enthousiast over deze samenwerking.

TO N O T- SH I R TS
De zomer staat op het punt te beginnen en de
temperaturen zijn er ook naar. Aangezien het
normale uniform best warm kan zijn, kent de
Scouting Tono-groep ook een zomeruniform.
Dit bestaat uit een blauw T-shirt met opdruk
dat, samen met de groepsdas, als zomeruniform gedragen mag worden in plaats van het
normale uniform. Verschillende ouders hebben
hier de afgelopen weken al naar gevraagd. Om
het iedereen gemakkelijk te maken zullen de
komende twee weken een aantal shirts klaarliggen op het groepshuis. Wie er een wil hebben kan dan even passen voor de juiste maat
en het zomeruniform direct meenemen. Een
T-shirt kost Eur 8,=

A CTI V I TEI TEN K A L EN D ER
4 juni . . . . . . . . . . . Huwelijk Wombat en Els
14 juni . . . . . . . . . . . . All night long (Stam)
21 juni . . . . . . . . . . . . . . . . . . Besturendag
21 juni . . . . . . . . . Groepsbegeleidersoverleg
23 juni Overleg Scouting S’
dam met wethouder
5 juli . . . . . . . . . . . . . Groepsbestuursoverleg
12 juli Laatste opkomst voor de zomervakantie
12 juli . . . . . . . . . . . . . Vrijwilligersbarbecue
19 t/m 24 juli . . . . . . . . . . Zomerkamp K/W
6 sept. . Eerste opkomst na de zomervakantie

