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VAN DE VOORZITTER

BRANDWEER

De groepsvoorzitter is er even tussenuit,
vandaar weer een stukje van uw aller
stichtingsvoorzitter. Niet dat het nu opeens
alleen over het werk van de stichting gaat,
want ook de ouders en andere vrijwilligers uit
het stichtingsbestuur voelen zich erg
betrokken bij het spel zoals dat elke week
wordt gespeeld. Zo mochten we een klein
beetje helpen bij het circusweekend van de
Kabouters en Welpen en waren aangenaam
verrast door de leuke sfeer tijdens het
gezellige kerstfeest dat in een wondere witte
wereld zich voltrok. Precies het sprookjesdecor
zoals je in films altijd kerstmis ziet. Met veel
plezier van de jeugdleden en een fantastische
inzet van alle leid(st)ers!
De blik is nu echter vooral op de toekomst
gericht. In 2011 hopen we de positieve
belangstelling die het 100-jarig jubileum van
Scouting trok door te kunnen trekken, zodat
we de Schiedammers nog beter duidelijk
kunnen maken wat Scouting nu eigenlijk is.
Daarnaast zijn de stafleden al druk bezig met
de zomerkampen. Gebouwen en terreinen
worden gezocht, begrotingen gemaakt,
materiaal uitgezocht en waar nodig
gerepareerd of aangeschaft. Voor de stichting
staat de renovatie van de keuken en de natte
groep op stapel. Een grote klus, waar we al
veel hulp krijgen van enthousiaste ouders.
Daarnaast kijken we naar het meerjaren
onderhoudsplan en wordt voor het groot
materiaal (zoals kampeermateriaal) bekeken of
er meerjarenbegrotingen nodig zijn. Dit alles
om te bljven zorgen dat de kinderen en
jongeren het spel van Scouting kunnen blijven
spelen, tegen aantrekkelijke kosten.
In deze Tamtam dus weer een kleine
terugblik, en net zo veel vooruitblikken. Want
100-jaar oud zijn is iets om trots op te zijn, we
gaan nu voor de volgende 100-jaar! Namens
alle vrijwilligers, een spetterend en vooral
avontuurlijk 2011 toegewenst!

Op 11 december waren de Kabouters en
Welpen helemaaaaaal niet zenuwachtig. Aan
niets was te merken dat ze vandaag op bezoek
mochten in de brandweerkazerne aan de
Breedstraat. Nou ja, het was bijna niet te
merken dan. Dankzij een brandweerman
waarvan de dochters jaren geleden Kabouter
waren kregen we onze eigen rondleiding. Eerst
een leuk filmpje over het reilen en zeilen bij de
brandweer, daarna een tour door het gebouw.
Zo kwamen we in de “huiskamer” waar de
wachtploeg wacht tot ze er op uit gestuurd
worden, de sportzaal, de kantoren en
natuurlijk de garage waar de wagen en boten
staan. Jippe mocht even een brandweerpak
passen, wat grote hilariteit gaf. Ook mochten
we de wagen van binnen bekijken. Daarna het
echte werk: zelf blussen. Een uitrukwagen
werd de binnenplaats opgereden en we
mochten zelf helpen met het aansluiten van de
slangen. Elke Kabouter en Welp mocht daarna
even zelf met het bluspistool aan de slag. En
dat valt nog niet mee! Na een zeer geslaagde
ochtend en een bedankje voor meneer van der
Grijp gingen we -helaas- weer naar huis om de
woensdag erna te ontdekken dat de lokale
kranten het avontuur zo leuk vonden dat ze er
een artikel over hadden geplaatst.

FOTO'S
Eigenlijk doen we bij de Scouting Tono-groep
elke week zulke leuke dingen, dat we wel elke
week meerdere fotoseries kunnen plaatsen op
de website. Helaas neemt dat een beetje veel
ruimte in beslag, maar van het circusweekend
van de Glimwormpjeskring, het bezoek aan de
brandweer en van het zeer geslaagde
kerstfeest staan de fotoseries wel al op de
website. Kijk even op
www.scoutingtono.nl/foto. Deze foto's zijn wel
sterk verkleind, dus mocht u nog de originele,
grote foto willen hebben, stuur dan even een
e-mail naar dolfijn@scoutingtono.nl.
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UIT DE KRING

VAN HET OERWOUDVENDEL

In december heeft de Glimwormpjeskring het
jaar afgesloten zoals eigenlijk het hele jaar
was: leuk, uitdagend, spetterend en heel
gezellig. Op 5 december kregen we zowaar
drie Zwarte Pieten op bezoek die erg
geïnteresseerd waren in het doen en laten van
de Kabouters en Welpen. Ze hadden zelfs het
grote boek van de Sint bij zich, met natuurlijk
allerlei schouderklopjes en een enkel
vermanend woordje. Volgens de Sint waren de
kinderen zo lief geweest het afgelopen jaar dat
ze allemaal een cadeautje hadden verdiend.
Een week later gingen we op bezoek bij de
brandweer. Dat was letterlijk spetterend en
menig Kabouter of Welp kwam lichtelijk nat
thuis. Als afsluiting het kerstfeest van de
Scouting Tono-groep, wat in een sfeervol
sneeuwrijk landschap plaatsvond en bijzonder
gezellig was.
Voor het komende jaar is de leiding hard bezig
met het programma. De ideeën zijn er, we
moeten alleen nog even kijken hoe we een en
ander plannen. De Kabouters en Welpen
krijgen in ieder geval genoeg mogelijkheden
om er een leuk seizoen van te maken.
De groei van de kring gaat ook nog steeds
gestaag door. Vriendinnen en vriendjes zijn
nog steeds welkom, maar volwassenen die het
leuk lijkt om met de Kabouters en Welpen elke
week een fantastisch programma neer te
zetten, zijn zeer zeker ook van harte welkom.
Kent u zo iemand of lijkt het u zelf wat, laat
het ons vooral weten. Het leidingteam van de
Glimwormpjeskring zou uitbreiding van harte
verwelkomen.

Ten eerste, iedereen de beste wensen voor
2011! Dat het maar weer een mooi jaar mag
worden vol met leuke gebeurtenissen!
Wij hopen dat iedereen weer is uitgerust in de
kerstvakantie, zodat we er weer volop
tegenaan kunnen. Het programma tot de
zomervakantie is alweer gemaakt, het beloven
weer leuke zaterdagen te worden! In het
programma hebben wij rekening gehouden
met de wensen van de Scouts en het
aankomende zomerkamp, jaja!
Van 2 juli t/m 7 juli 2011 gaan wij namelijk op
ons 1e zomerkamp! We zijn al begonnen met
de voorbereidingen, zoals het uitzoeken van
een kampeerterrein. Één ding kunnen we
alvast verklappen, we gaan op de fiets!
Maar voor die tijd gaan er nog veel andere
dingen gebeuren, zoals de installatie van
Joreno, een filmweekend, de Duinenmars en
nog veel meer! Kortom...nog genoeg te
beleven in 2011.

De leiding is ondertussen druk bezig met het
voorbereiden van het zomerkamp. Momenteel
wordt er gezocht naar een geschikt
groepshuis. Voor het kamp mikken we, zoals
altijd, op de eerste week van de
zomervakantie. Als dat lukt zou het kamp van
zaterdag 2 juli t/m donderdag 7 juli worden.
Dat is echter nog wel afhankelijk van de
beschikbaarheid van een geschikt groepshuis.
Begin februari hopen we de kampbrieven te
versturen en de data definitief te kunnen
maken. We hopen natuurlijk dat u vast
rekening wilt houden met de geplande
kampdata voor uw kind.

KERSTFEEST
Ook dit jaar was de afsluiting van het jaar
weer een gezellige opkomst! Geheel in Scoutfit
met een kersttint, een wit landschap en een
goede sfeer, waren de Scouts weer volop
bezig met allerlei activiteiten. Zo werd er
onder meer Kerstbingo gespeeld, waarbij vele
Scouts in de prijzen zijn gevallen. Ook ontbrak
een oliebollen-estafette niet aan deze
feestelijke opkomst. De kinderen werden in
twee groepjes verdeeld, waarna ze zo snel
mogelijk een parcour moesten afleggen.
Voordat ze terug mochten rennen, moesten ze
zo snel mogelijk een oliebol opeten.
Na een tweede ronde te hebben gebingoëd,
mochten de Scouts buiten in de sneeuw een
sneeuwballengevecht houden. Gelukkig is dit
alles goed verlopen! Ter afsluiting kregen alle
Scouts en alle ouders nog een mandarijntje,
met daarbij onze beste wensen voor 2011!
Foto’s van het kerstfeest zijn te bekijken op
www.scoutingtono.nl/foto.
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WEBSITE
2010 was een bijzonder jaar voor Scouting.
Honder jaar oud worden is tenslotte niet niks.
Een van de speerpunten in 2010 was het
uitdragen van “Scouting” naar de
buitenwereld. En daarvoor heeft de redactie
van het blad voor Scouting-vrijwilligers, de
“Scouts-info” een top-5 gemaakt van de beste
Scouting websites. Onze site heeft niet
gewonnen, maar staat wel in die top-5, die
buiten de winnaar verder geen volgorde kent.
Natuurlijk is de webmaster hier bijzonder
verguld mee en trots op deze positie.

VAN DE STICHTING
In de vorige Tono Tamtam konden we al
melden dat het Fonds Schiedam Vlaardingen
e.o. een bedrag van Eur 15.000,= zal
bijdragen aan de verbouwing/renovatie van
onze keuken en natte groep (toiletten en
douche). De bouwcommissie, bestaande uit
leden van de stichting en enthousiaste ouders,
is momenteel bezig een planning te maken. De
werkzaamheden zullen we namelijk allemaal
zelf uit gaan voeren, en dat is best een
aardige klus. De bedoeling is de keuken en de
natte groep in fasen aan te pakken, waarbij
we ook de verhuur van het gebouw niet te
lang belemmeren. Dat laatste is namelijk een
belangrijke inkomstenbron.
Begin december bleken de sloten rond het
gebouw uitgebaggerd te zijn. Een goede zaak,
ware het niet dat de gebruikte kraan de
boomgaard fors had omgeploegd. Met behulp
van de beheerscommissie van boerderij
Landvreugd is uitgezocht wie hiervoor
verantwoordelijk was. De gemeente wist te
melden dat Irado de opdracht had verstrekt
aan een aannemer, maar zelf ook niet
tevreden was over de uitvoering. Afgesproken
is dat, nadat de ondergrond ontdooid is, de
boel handmatig uitgevlakt, aangeharkt en
ingezaaid zal worden. Zo krijgen we toch weer
een nette boomgaard waar we goed in kunnen
spelen.
Om de contributie op een acceptabel niveau te
houden organiseert de stichting twee grote en
enkele kleinere acties per jaar. Na de verhuur
is de sinterklaasactie de grootste
inkomstenbron. Maar liefst 26 vrijwilligers van
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binnen en buiten de groep, hebben dit jaar de
Sint en zijn Pieten geholpen 42 gezinnen en
bedrijven te bezoeken. De exacte resultaten
zijn nog niet bekend, maar zullen iets onder de
€ 1.900,= liggen. Stafleden, bestuur,
oud-leden, vrienden en ouders die allemaal
hebben geholpen: van harte bedankt!

ACTIVITEITENKALENDER
8 jan . . . . . . . . . . . . . . . . . Eerste opkomst
8 jan . . . . . . . Nieuwjaarsreceptie gemeente
15 jan . . . . . . Hoofdkabouter/welpen overleg
29 jan . . . Nieuwjaarsreceptie regio Maasdelta
29 jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stafavond
19 mrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klussendag
2 t/m 7 juli . . . . . . . . . . . Zomerkamp K/W’s
2 t/m 7 juli . . . . . . . . . . Zomerkamp Scouts

VERJAARDAGSKALENDER
De jarige jop van januari: van harte
gefeliciteerd!
7

Manta (41) . . . . . . . . . . . . . . . . Staf

