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GLIMWORMPJESKRING
Het nieuwe jaar is bij de Kabouters en Welpen van
de Glimwormpjeskring weer flitsend van start
gegaan. De eerste opkomst in het nieuwe jaar
maakten we vetbollen en pindaslingers voor de
hongerige vogels. Als het goed is, weten de
kinderen nu ook zelf hoe ze dit kunnen doen, maar
we hebben wel uitgelegd dat dit alleen kan als er
een volwassene bij is. Ook is massaal het insigne
“Waterrat” behaald. De Hoofdkabouters en
–Welpen hebben geheel zelfstandig een hele
opkomst voorbereid en uitgevoerd. Een hele leuke
opkomst, zo mogen we wel zeggen, dus
complimenten voor deze oudste kinderen die het
toch maar voor elkaar hebben gekregen om
gezamenlijk een programma te verzinnen, voor te
bereiden en prima uit te voeren.
Helaas hebben we afscheid genomen van Quincy,
die heel onverwacht aankondigde naar
Steenbergen te verhuizen. Net even te ver om elke
week naar de Scouting Tono-groep te komen,
maar ze heeft wel aangekondigd in Steenbergen
ook bij de plaatselijke scoutinggroep te gaan
kijken. We wensen haar veel plezier in haar nieuwe
stad en bij haar nieuwe scoutinggroep. Inmiddels
hebben we Sabrina mogen verwelkomen en is deze
nieuwe Kabouter zelfs al geïnstalleerd.

HET NIEUWE SPEL
Bij Sabrina is er iets bijzonders aan de hand. Wie
naar haar scoutfit kijkt, ziet niet het gebruikelijk
speltakteken van de Kabouters, maar een ander,
nieuw, speltakteken. Scouting Nederland is
namelijk druk bezig om het spel zoals wij dat
spelen te vernieuwen. In het nieuwe spel draait
alles om de kinderen Shanti en Mowgli. De leiding
is al druk bezig de nieuwe boeken en materialen te
bekijken. Zoals het er nu naar uitziet zullen wij na
de zomervakantie dit nieuwe spel gaan spelen.
Daar hoort ook een nieuw speltakteken bij. Sabrina
loopt dus eigenlijk al iets vooruit op de komende
ontwikkelingen. Na de zomervakantie zullen we
ongetwijfeld hier nog meer van gaan merken.

VAN HET OERWOUDVENDEL
Zo, de 1e maand van het jaar zit er weer op, dus
de kop is er weer af voor het jaar! In januari
hebben wij een nieuw lid mogen verwelkomen in
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het vendel, we hebben namelijk Joreno
geïnstalleerd! Een ander vooruitzicht in februari is
dat we, waarschijnlijk, Melissa mogen
verwelkomen in het Vendel. Zoals het er nu naar
uit ziet, komt zij overvliegen op BP-dag. Wij kijken
er naar uit! Zo groeit het Vendel weer langzaam,
maar we hopen natuurlijk nog steeds dat we nog
meer zullen groeien, dus motiveer iedereen in je
omgeving om eens te komen kijken hoe leuk het
wel niet is bij ons!
Een leuk vooruitzicht voor de komende tijd is
Baden Powell-dag, waar wij onze beloftes weer
zullen vernieuwen en de playbackshow in maart.
Wij zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen
en we hopen uiteraard dat er weer een aantal
Scouts op het podium zullen verschijnen om er
uiteindelijk vandoor te gaan met veel medailles en
die mooie wisselbeker!

SCOUT ZOEKT KOE EN
WERELDSPELEN TIEL
In de maanden maart en mei hebben de Kabouters
en Welpen maar liefst twee weekenden. In maart
gaan we twee nachtjes overnachten op een echte
boerderij. Elke dag worden hier 110 koeien
gemolken, lopen er schapen, varkens een heel wat
jongvee rond en 6 dagen in de week maken de
boer en boerin kaas. En wij mogen helpen bij het
melken, kalfjes voeren (als die er zijn) en mogelijk
bij het kaas maken. De inschrijfbrief ontvangt u
binnenkort als uw dochter of zoon bij de
Glimwormpjeskring zit.
Ook krijgt u dan het inschrijfformulier voor het
Wereldspelenweekend in Tiel in mei. Dit
organiseren wij niet zelf, maar wordt georganiseerd
door Scouting Tiel voor 250 kinderen: zo’n 100
Kabouters en Welpen en zo’n 150 Scouts. Samen
met de andere Kabouters en Welpen doen we mee
aan deze wereldspelen en hopen zo de
wereldbeker te winnen. De inschrijfbrief ontvangt u
als ouder bijzonder vroeg, maar dat heeft een
reden. Als wij namelijk al in februari inschrijven,
krijgt ieder deelnemertje € 2,= korting op de
deelnemersprijs. Voldoende om de
inschrijfstrookjes al heel vroeg te versturen, zo leek
ons. Houdt u svp dus wel de uiterste inleverdatum
in de gaten. Meer over dit weekend is te vinden op
www.wereldspelen.eu.
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ZOMERKAMP

klussendag moeten verplaaten naar 5 maart.
Daarbij gaat de verbouwing van de keuken voor.
Maar, er is veel meer te doen dan alleen "klussen
in de keuken". Bovendien kunnen we echt niet met
grote aantallen mensen in de kleine ruimte van de
keuken bezig zijn. Dus zoeken we voor 5 maart
ook mensen die willen schilderen, plamuren etc.,
het reguliere onderhoud aan het gebouw dus. U
ontvangt nog een brief waarop u aan kunt geven
op welke manier u zou kunnen of willen helpen.
We hopen ook op uw hulp.

Voor het zomerkamp heeft de leiding van de
Glimwormpjeskring inmiddels twee locaties
bekeken. De eerste bleek niet zo geschikt en is dus
afgevallen. We zijn er dus druk mee bezig, en
hopen binnenkort de brief voor het zomerkamp uit
te kunnen reiken, maar we mikken nog steeds op
de eerste week van de zomervakantie. Dat wordt
dan zaterdag 2 juli tot en met donderdag 7 juli óf
maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli. We
houden u op de hoogte.

UIT DE STICHTING
Tijdens de komende vergadering van het
stichtingsbestuur zal het financiële jaarverslag over
2010 worden behandeld. Als ouder van een
jeugdlid heeft u vanzelfsprekend recht op inzage
hierin. Wilt u het financiële jaarverslag ontvangen,
stuur dan even een e-mail aan
info@scoutingtono.nl.

BOUWCOMMISSIE
Het gaat eindelijk gebeuren: we gaan starten met
het verbouwen van de keuken. Vanaf 4 maart
hebben we ongeveer 4-5 weken niet de
beschikking over een keuken. De huidige keuken
wordt gesloopt en een mooie nieuwe komt ervoor
in de plaats. Hiertussen liggen uiteraard nog heel
wat stappen, zoals slopen, leidingwerk, tegelen
enz. Bij dezen doe ik een oproep aan handige
ouders die ons kunnen/willen helpen met
bovenstaande klusjes. Wij zoeken dan vooral
mensen die hier ook wat ervaring in hebben.
Tevens zoeken wij ook mensen met “groot”
gereedschap wat ze evt. ter beschikking kunnen
stellen. U ontvangt hierom binnenkort een brief
met het verzoek uw eigen kennis en kunde ook
aan te wenden. Voelt u zich bij dezen
aangesproken, geef het svp aan in de brief die u
ontvangt of mail naar keuken@scoutingtono.nl
Wij hopen uiteraard de overlast te beperken, maar
om ongelukken te voorkomen willen wij graag de
ouders die de kinderen op komen halen vragen om
te wachten in het Beverlokaal. Hier hebben wij een
zithoek gecreeërd en staat er koffie en thee klaar.
Alvast bedankt!

KLUSMAAND MAART
De maand maart staat geheel in het teken van de
verbouwing van de keuken. Maart wordt voor ons
de “Klusmaand maart”. In verband met de
verbouwing van de keuken hebben we de

ACTIVITEITENKALENDER
7 feb . . . .
9 feb . . . .
19 feb . . .
19 feb . . .
5 mrt . . . .
2 t/m 7 juli
2 t/m 7 juli
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Stichtingsbestuursoverleg
. . . . . Plaatselijk contact
. . . Baden Powell-viering
. . . . . . . . . . Groepsraad
. . . . . . . . . . Klussendag
. . . . . Zomerkamp K/W’s
. . . . Zomerkamp Scouts

VERJAARDAGSKALENDER
De jarige joppen van januari: van harte
gefeliciteerd!
15
16
19
25

Leanne Saucedo (8) . .
Jesse Heidinga (13) . .
Joreno Geduld (11) . .
Bas van Leeuwen (10)
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Kabouter
. . . Scout
. . . Scout
. . . Welp

