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VAN DE VOORZITTER

JUBJAM100

“Lang zal hij leven, lang zal hij leven”. Zo
klonk het zaterdag 17 april toen ik in het
groepshuis op een krukje stond met een
feestmuts op. Ik was jarig en kwam trakteren.
En jawel, ik was de pineut en moest, geheel
volgens Tono traditie, als jarige op de kruk in
het midden. Even voelde ik me weer 12.
Waarna ik weer bruut de realiteit in werd
getrokken met de vraag: “Hoe oud ben je
geworden?”.
Het antwoord: 30 jaar…ik krijg er grijze haren
van. En van die 30 jaar heb ik er al 23 jaar op
de Tono mogen doorbrengen. Als iedereen zo
lang bij de groep blijft hangen als ik, dan belooft dat wat voor de toekomst!
Maar goed, genoeg over mij. Ik hoop dat
iedereen heeft genoten van zijn (geheel volgens Wombat-traditie) zelfversierde stukje
cake. Het ging er in elk geval weer gretig in!
Grijze haren…die krijg ik wel van alle perikelen
rondom de groep. Vooral de toekomstige
rijksweg A4 geeft de Stichting wat kopzorgen.
Men wil een grote geluidswand achter ons
groepshuis bouwen. Op zichzelf niet erg, zij
het dat het gebouw slecht bestand zal zijn
tegen bouwgeweld als heien of damwanden
trillen. I.o.m. de gemeente en Rijkswaterstaat
proberen we naar een oplossing te zoeken. We
houden u in elk geval op de hoogte.
Grijze haren krijg ik in elk geval niet van onze
speltakken. Wat draait het lekker en wat trekken de haren weg als ik alle lachende gezichten zie omdat we weer lekker naar buiten kunnen! De Kabouters en Welpen hebben weer
een nieuw gezicht mogen verwelkomen,
namelijk Dave. En die heeft weer op zijn beurt
zijn zus Melissa meegenomen. Allebei van harte welkom en we hopen dat jullie het naar je
zin gaan krijgen!
Ik ga maar eens nadenken over een kleurspoeling. Of zal ik mijn hoofd weer kaal scheren? U leest het de volgende keer!

Hoe dichterbij de zomervakantie komt, hoe
meer we zin krijgen in de Jubileum Jamboree,
waar de Kabouters en Welpen aan deelnemen. Dolfijn is naar een informatiedag in
Amersfoort geweest om kennis te maken met
de subkampstaf en veel te weten te komen
over het kamp. De Scouting Tono-groep is ingedeeld in subkamp “Noordzee” en het kampthema is….. Piraten!
Deze maand krijgt de leiding een overzicht
van alle ticketactiviteiten die er zijn. In overleg
met de kinderen die meegaan zullen we ons
voor een aantal van deze ticketactiviteiten
inschrijven. Zo maak je als Kabouter of Welp
eigenlijk ook een beetje je eigen kamp! Dat
zullen heel wat meer bijzondere activiteiten
zijn die we op een eigen kamp niet kunnen
doen. Na het kiezen van de activiteiten is het
even afwachten voor welke dagdelen onze
eerste, tweede of derde keuze wordt toegewezen. We hebben er zin in!

VAN DE GLIMWORMPJES
Na een geslaagde Duinenmars(weekend),
installatie, sportdag en het oefenen van EHBO
staan er de komende tijd weer veel leuke
programma’s “op de rol”. Natuurlijk de
Scouts2day in Utrecht, samen met bijna
25.000 andere Scouts. Daarnaast is een leuk,
klein, gezellig en erg leuk groepshuis in Zeist
vastgelegd voor ons weekend van 29 en 30
mei. Dit gebouw ligt in een enorm bosgebied.
Als je naar buiten stap, kan je zo uren rondlopen in de bossen. De brief met inschrijfdetails komt er aan, en we hopen natuurlijk
dat iedereen weer mee gaat. Dit is bovendien
het laatste weekend voor het komende zomerkamp.
Een week later organiseert de regio Maasdelta, waar wij ook bij horen, het W.E.L.P.weekend, en dat is alleen voor hoofdwelpen,
hoofdkabouters en -help(st)ers. De organisatie
hiervan is nog druk bezig, maar het wordt
gehouden in een groepshuis in de regio, van
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zaterdagmiddag 18:00 uur tot zondagmiddag
16:00 uur. De kosten worden door de regio
gedragen en ook van de eigen leiding zullen
een aantal personen aanwezig zijn. Zo kan je
als hoofdwelp, hoofdkabouter of help(st)er ook
eens de hoofdkabouters en -welpen van
andere groepen ontmoeten.
Nog even een verzoek aan de ouders om even
af te melden als uw dochter of zoon niet naar
de opkomst komt. Bij het begin van de
meivakantie misten we vier kinderen waarvan
we geen afmelding hadden, en voor het voorbereiden van het programma is dat best
onhandig.

VAN DE SCOUTS
Het is weer lente; de natuur wordt weer wakker en iedereen gaat weer naar buiten! Zo ook
de Scouts van het Oerwoudvendel. Afgelopen
maand zijn we gestart met ons natuurthema.
Zo hebben we de wilgen gesnoeid en hiervan
een mooie wilgenhaag gemaakt in de boomgaard. We hebben de Duinenmars gelopen, 10
kilometer was weer een hele klus, maar het is
iedereen weer gelukt, goed gedaan! Dit kwam
natuurlijk mede door het warme weer en het
gezellige gepraat onderling! Verder bestond
het thema uit een bezoek aan de Heemtuin,
met hierin een speurtocht en het werken aan
het natuurinsigne c.q. houtvestinsigne in de
boomgaard.
Tijdens de klussendag hebben onze Scouts zelf
ook geklust in het lokaal. Zij hebben zelf hun
eigen rondehokken schoongemaakt en
opgeruimd. Bij de Koala’s hebben ze zelfs een
muur opnieuw kunnen witten. Het resultaat is
mooi en schoon geworden!
De komende maand staan er ook weer leuke
dingen op het programma. 15 mei is de
Scouts2day in Utrecht. Iedereen heeft daarover al een brief ontvangen. De definitieve
vertrektijden e.d. krijgen jullie, zodra wij het
ook weten, te horen! Wij hebben er zin in, en
we hopen jullie ook!
28 mei is het dan weer zover, ons jaarlijks
weekend! De brieven hiervoor zijn de deur uit
en de 1e aanmeldingen zijn al binnen. Het
weekend staat compleet in het teken van
scoutstechnieken. We gaan actief werken aan
belangrijkste scoutsaspecten en uiteraard
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kamperen in de boomgaard. Het verdere ‘hoe
en wat’ horen en merken jullie vanzelf! Het
belooft een leuk en leerzaam weekend te
worden! Het weekend geldt voor ons ook als
een ‘voorbereiding’ op een evt. zomerkamp
volgend jaar!
Sinds een paar maanden delen wij de meeste
brieven niet meer uit, maar versturen wij ze
per email. We hebben gemerkt dat dit als
positief wordt ervaren en gaan hier dus zeker
mee door! Dit geldt voornamelijk voor de
brieven vanuit het Oerwoudvendel. Algemene
brieven vanuit de Scouting Tono-groep zullen
meestal nog wel op de ouderwetse manier
worden uitgedeeld.
Tot de volgende Tamtam!

NATIONALE SCOUTING
LOTERIJ
Zoals jullie allemaal weten, willen we de
keuken en toiletten gaan opknappen. Een
groot project, wat hard nodig is. Maar omdat
het zo groot is, kost het ook veel geld.
Daarom moeten we dit bij elkaar zien te
krijgen.
Eén van de manieren om dit geld bij elkaar te
sparen, is meedoen aan de Nationale Scouting
Loterij. Dit is een loterij voor en door Scouts
en er zijn heel veel leuke (en ook grote) prijzen te winnen. Een lot kost € 2,50 en daarvan
mag onze groep maar liefst € 1,50 zelf houden! Een goede manier om geld te verdienen
dus. Inmiddels heeft iedereen een brief gekregen met daarin de uitleg en gelijk ook (de
eerste) 10 loten.
We willen als groep natuurlijk zoveel mogelijk
geld ophalen. Dit kan alleen maar door veel
loten te verkopen. Daarom willen we er een
kleine wedstrijd van maken. Iedere maand zal
er in de Tono Tamtam een top 10 komen van
leden die de meeste loten hebben verkocht.
Wie aan het einde van de verkoopperiode de
meeste loten heeft verkocht, krijgt als
beloning een supercoole Topsellerbadge voor
op je Scoutfit! Anderen die in de top 10
eindigen, krijgen een Superseller-naambandje.
Dus: pak die loten en verkoop er zoveel
mogelijk aan je ouders, opa’s, oma’s, tantes,
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ooms, buren, vriendjes, ouders van vriendjes,
enz. enz. enz!

Heest (onze voorzitter), het makkelijkst is nog
te mailen naar keuken@scoutingtono.nl.

KLUSSENDAG

Alvast bedankt!

Iets over tienen verzamelde iedereen zich voor
de klussendag. Voornamelijk nog ouders en
enkele bestuursleden aangezien de stafleden
nog met de opkomsten bezig waren. Na het
verdelen van de klussen werd er snel aan de
slag gegaan. Daarbij werd er duidelijk sneller
gewerkt dan verwacht. Zo was het grootste
gedeelte van het lijstje met uitgekozen klussen
al rond drie uur afgewerkt. En wat is er veel
gedaan! Zo zijn de brandmelders vervangen
door draadloos gekoppelde brandmelders, is
de nooddeur in het Scoutslokaal soepeler
gemaakt, zijn er lampen met bewegingsmelders aan de buitenmuur opgehangen of
vervangen, is er isolatie aangebracht tegen het
plafond boven de trap, zijn de dakgoten
schoon gemaakt en het dak weer lekvrij en
nog enkele kleine klusjes. Alle ouders en vrijwilligers die mee hebben gewerkt: ontzettend
bedankt! Mede dankzij uw hulp kunnen we de
contributie laag houden en toch het gebouw in
een goede conditie houden.

’T KOETSHUIS

VAN DE BOUWCOMMISSIE
Bij dezen een update vanuit de bouwcommissie. Zoals u in de vorige Tamtam al hebt kunnen lezen, zijn er plannen om de keuken en de
toiletgroep te verbouwen. Hiervoor is een
commissie opgesteld, bestaande uit bestuursen stafleden van de Scouting Tono-groep en
ook een paar enthousiaste vaders.
Momenteel zijn de inventarisaties gedaan van
de geplande werkzaamheden (en dat zijn er
veel...). U begrijpt dat alle hulp zeer welkom
is.
Graag willen we bij dezen een oproep doen
aan enthousiaste (groot-)ouders of andere
familieleden, die bijv. een relatie hebben
binnen de bouwwereld, of zelf een bedrijf
hebben en die ons zouden kunnen helpen bij
onze verbouwing. Hierbij denken we niet
alleen aan fysiek meehelpen, maar ook aan de
evt. levering en/of sponsoring van materialen.
Indien u zo iemand bent of kent en u ons zou
willen helpen (op wat voor manier dan ook!),
laat het dan ons even weten via Sander van

Vlak na het uitkomen van de vorige Tono
Tamtam hebben R. Spruit (Dolfijn) en S. van
Heest (Wombat) in hun rollen als voorzitter
respectievelijk vice-voorzitter van de Stichting
Scouting Tono informeel overleg gehad over
het gebouw met de gemeente Schiedam. We
hadden het afdelingshoofd van de afdeling
onroerend goed uitgenodigd om eens hernieuwd kennis te maken en wat punten over
het gebouw door te nemen, en dat dan nadrukkelijk op een informele manier. Een
nuttige middag, waarbij opnieuw duidelijk
werd dat met name het dak aan de voorzijde
er slecht bij ligt, maar het onderhoud van
binnen redelijk is. Als eigenaar van het
gebouw gaf de gemeente aan mee te willen
helpen bij het vervangen van het dak, positief
te staan tegenover de vervanging van de
keuken en de natte groep, maar wel op
termijn de constructie op basis waarvan de
Scouting Tono-groep het gebouw in gebruik
heeft tegen het licht te willen houden.
Leerzaam om zo elkaars standpunten eens te
horen, met waar nodig een toelichting en
nuttig voor de onderlinge contacten nu en in
de toekomst.

ACTIVITEITENKALENDER
4 mei . . . . . .
8 mei . . . . . .
15 mei . . . . .
17 mei . . . . .
20 mei . . . . .
28 t/m 30 mei
29 t/m 30 mei
1 juni . . . . . .
5 en 6 juni . .
5 en 6 juni . .
26 juni . . . . .
26 t/m 31 juli
18 sept . . . . .
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. . . . . Dodenherdenking
. . . . . . . . . . Groepsraad
. . . . . . . . . Scouts2Day
Stichtingsbestuursoverleg
. . . . . . . . . . RPO DWEK
. . . . . . Weekend Scouts
. . . . . . . Weekend K/W’s
. . . . . . . . . . . Regioraad
. . . . . . . WELP-weekend
. Scouting fundays Walibi
. . . Vrijwilligersbarbecue
. . . . . . . . . . JubJam100
. . . Maasdelta Sensation

Er zijn geen jarigen in mei.

