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VANUIT DE KRING
Ook de afgelopen weken is het weer een
enerverende periode geweest voor de Glimwormpjeskring. We hebben tijdens een opkomst sleutelhangers gemaakt, waarbij er
gekozen kon worden tussen diverse soorten.
Daarnaast is Melissa tijdens de Baden Powelldag naar de Scouts overgevlogen. En ook nu
staan er nog allerlei leuke opkomsten in de
planning.
Op 12 maart is het namelijk weer zover; de
PlayBackShow! Na een intensieve generale
repetitie zullen de Kabouters en Welpen van
de Glimwormpjeskring, live op het podium hun
kunsten moeten vertonen. Het zal ook dit jaar
weer een spannende strijd worden! Hebben
jullie allemaal je opa's, oma's, ooms, tantes,
zusjes, broertjes en natuurlijk je eigen ouders
uitgenodigd? Van 10:00 tot 13:00 uur zijn ze
van harte welkom om naar jouw optreden te
komen kijken.
Daarnaast staat er een zeer leuke, maar toch
ook lekkere opkomst voor ons te wachten. We
krijgen een taartworkshop, onder leiding van
een bijzondere gast, mw Ooms. Onder haar
deskundige leiding mag je zelf een bijzonder
taartje maken.
“Waar komt melk vandaan?” Veel van de kinderen zullen zeggen uit de supermarkt. Tijdens
ons boerderijweekend laten we zien hoe het
nu eens echt zit. Het boerderijweekend is van
25 t/m 27 maart in Oudewater. Naast het
koeienmelken, hopen we ook te zullen ontdekken hoe echte kaas wordt gemaakt. Het
belooft dus een interessant en leuk weekend
te worden!
Na lang zoeken, groepshuizen bezoeken etc. is
de locatie van het zomerkamp voor de Kabouters en Welpen bekend: we gaan naar Raamsdonkveer. Een leuk, ruim groepshuis met veel
mogelijkheden. De keuze voor dit gebouw
heeft echter wel tot gevolg dat het kamp dit
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jaar niet van zaterdag tot en met donderdag
zal zijn, maar van zondag tot en met vrijdag.
Net zo lang dus, maar net een dagje later. De
uitnodiging voor het zomerkamp komt pas
later, maar hou alvast zondag 3 juli tot en met
vrijdag 8 juli vrij in de agenda!

VAN HET OERWOUDVENDEL
Uiteraard is er de laatste tijd ook binnen het
Oerwoudvendel weer heel wat gebeurd, zo
hebben we bijvoorbeeld Baden Powell-dag
gevierd en Melissa mogen verwelkomen bij het
Vendel. Ook hebben we op deze dag de
nieuwe indeling van de rondes bekend
gemaakt en daarmee ook de nieuwe rondeleiders en assistent-rondeleiders.Op 26 februari zijn we wezen zwemmen in het groenoord
bad, een activiteit die de scouts zelf hadden
gekozen, en aangezien het die hele dag buiten
regende, was het een zeer goede keuze.
Ook voor de komende tijd staan er weer een
hoop leuke activiteiten op de agenda, zoals op
12 maart de playbackshow, waarvoor al veel
een nummer hebben ingeleverd en iedereen
uiteraard erg benieuwd is naar de uitvoering.
Ook de leiding heeft hun nummer al geoefend,
maar welke dat is zien jullie 12 maart pas.
Uiteraard niet te vergeten op 9 april de jaarlijkse Duinenmars, ook dit jaar zullen de
Scouts weer de uitdaging aangaan om de 10
Kilometer zonder problemen te volbrengen en
aan het einde de welverdiende medaille op te
halen. En uiteraard gaan we ervan uit dat
iedereen mee gaat, dus lever snel je strookje
in als je dit nog niet hebt gedaan, want hoe
meer er mee gaan, hoe gezelliger het wordt.

SCOUTS: KAMP EN WEEKEND
NIEUWS.
Zoals de meesten wel weten staat er voor dit
jaar het eerste Scouts zomerkamp gepland. In
de periode van 2 t/m 7 juli gaan we een week
kamperen.
Waar? Dit jaar gaan we naar het Scouting
labelterrein het Bieslandse bos bij Pijnacker,
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dicht bij huis dus maar toch lekker even weg.
Zoals ook de meesten wel weten zal het een
fietskamp worden, we zullen dus op de fiets
naar Pijnacker gaan, maar uiteraard hoef je je
bagage niet zelf mee te nemen op de fiets
hoor! Inmiddels hebben we al voldoende aanmeldingen om het zomerkamp door te kunnen
laten gaan, we weten alleen nog niet van
iedereen of ze meegaan, dus heb je je nog
niet opgegeven, doe dat dan snel, want dit
kamp wil je zeker niet missen! Aan de leiding
nu de taak om een leuk thema te verzinnen en
hier een compleet kamp omheen te bouwen.
Op 16 en 17 april staat er een filmweekend in
de planning. Dit hele weekend zal in het teken
staan van film. Dat betekent niet dat we dan
alleen maar films gaan kijken, maar wat dan
wel, dat houden we nog even geheim. Wat we
wel willen verklappen is dat je na dit weekend
heel wat meer over films te weten zal zijn
gekomen. Binnenkort volgt er meer informatie
over het weekend, en kan je je opgeven. Wie
weet schuilt er wel een echte Hollywoodster in
je......

DUINENMARS
Op 9 april as. doen we weer mee met de jaarlijkse Duinenmars. De brieven hiervoor zijn onlangs uitgedeeld, vergeet niet je strookje in te
leveren. De Kabouters en Welpen zullen de 5
km lopen en de Scouts weer de 10 km.
Hopelijk is het net zulk lekker weer als vorig
jaar! Bij dezen willen we de ouders vragen of
ze evt. kunnen rijden van en naar Kijkduin.
Uiteraard mogen de ouders ook gezellig meelopen, hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Lees voor meer informatie de uitgedeelde brief
en lever voor 2 april het strookje in!

RPO / LEIDINGACTIVITEIT
Om de communicatie tussen de Scoutinggroepen in de regio (en de leiding daarvan)
goed te laten verlopen, hebben we het zogenaamde “Regionaal Platform Overleg” (RPO).
Hier komt de leiding van verschillende groepen
bij elkaar, om door te nemen wat er in de
regio staat te gebeuren. Dit kan een gezamelijke activiteit zijn, of de algehele gang van
zaken.
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Eens per jaar hebben we een leidingactiviteit
gekoppeld aan een RPO. 19 februari was de
Glimwormpjeskring aan de beurt om dit te
organiseren. Wij verwelkomden onze Scouting
collega’s (+/- 23 personen), met een overheerlijk oer-Hollandsch stamppotten-buffet,
bestaande uit boerenkoolstamppot, zuurkoolstamppot en hutspot.
Hierna hebben we ook nog even vergaderd,
over wat er binnenkort binnen de regio zal
gaan gebeuren en welke activiteiten de overige Scoutinggroepen op de planning hadden
staan.
Al met al, was het een geslaagde leidingactiviteit!

VAN DE STICHTING
Via de Tono Tamtam hebben we u als ouder al
een aantal keren geïnformeerd over de verbouwing van de keuken en de natte groep.
Vandaag, 5 maart, had deze verbouwing
moeten beginnen. Echter, nadat de toestemming van de gemeente Schiedam wat lang
uitbleef zijn we eens gaan informeren. Nu
heeft de betreffende afdeling van de gemeente ons uitgenodigd om op 8 maart a.s. eerst
nog maar eens te komen praten over onze
verbouwplannen. Een wat onverwachte ontwikkeling, waarvan wij nog niet zo goed weten
wat we ervan moeten denken. Helaas hebben
we de verbouwing van de keuken hierdoor wel
uit moeten stellen totdat de toestemming echt
binnen is. We wachten eerst even het gesprek
van maandag af, en bepalen daarna waar we
staan en hoe we verder gaan. De verbouwing
is zeker niet geschrapt, maar blijft wel nog
even wat langer in de startblokken staan.

NL DOET
Nu helaas de verbouwing van de keuken nog
even op zich laat wachten richt het bestuur
van de Stichting Scouting Tono zich weer op
het reguliere onderhoud. We doen hiervoor
mee aan de NL DOET-dag. Vrijwilligers, vaak
van bedrijven, kunnen zich aanmelden om een
dagje te komen helpen klussen. Op 19 maart
aanstaande hopen we dan een en ander aan
het onderhoud van het gebouw te kunnen
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doen, zoals het vervangen van het buitenlicht
bij de voordeur en wat andere kleine zaken.

A4
Enige tijd geleden had het stichtingsbestuur
contact opgenomen met Rijkswaterstaat.
Vanwege de aanleg van de A4 zal er een
geluidswal achter ons groepshuis gebouwd
worden. Wij maken ons echter zorgen over
mogelijke schade aan ons gebouw tijdens de
aanleg. Rijkswaterstaat wees ons echter in
eerste instantie door naar de gemeente Schiedam. Deze heeft inmiddels toegelicht nog niet
veel te kunnen doen om deze schade te voorkomen en heeft ons doorverwezen naar een
andere afdeling binnen Rijkswaterstaat. Met
die afdeling hebben we de afspraak gemaakt
dat zij een expert de risico's laten bekijken, en
naar aanleiding van die bevindingen kijken of
er maatregelen nodig zijn. We houden u op de
hoogte.

EN VERDER ...
Naast de keuken, A4 en het onderhoud van
het gebouw doet het stichtingsbestuur nog
meer. Zo zijn we bezig de tenten te inventariseren om de belangrijkste tenten voor de
Scouts te vervangen. Of het al voor dit kamp
gaat lukken is nog niet helemaal zeker, maar
de bedoeling is dat de 6- en 8 persoonstenten
waar de Scouts normaal gesproken mee op
stap gaan een flinke uitbreiding krijgen.
Ook kijken we naar de mogelijkheid de telefoonaansluiting in het groepshuis te vervangen
door een internetaansluiting. De huidige telefoonlijn wordt niet veel meer gebruikt. Een
internetverbinding zou de vrijwilligers veel
beter ondersteunen in de voorbereidingen van
de programma's voor de kinderen. Voor het
afbellen, als dat helaas niet tijdig is gebeurd,
kunnen de ouders dan terecht op de mobiele
nummers van de leiding.
Op financieel vlak kijken we nu naar de kosten
van cursussen. Doordat er landelijk nieuw
spelmateriaal is geïntroduceerd zijn er overstapcursussen nodig voor de leiding en
bestuursleden. Daardoor zijn de cursuskosten
de komende twee jaar waarschijnlijk hoger
dan gebruikelijk. Deze cursussen zijn echter
wel noodzakelijk, om de bevoegdheid van de
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leiding te behouden. Hiervoor is nu een extra
reservering gedaan.
Tenslotte zijn in deze periode van het jaar de
kascontroles van de groeps- en speltakkassen
aan de orde, zodat u als ouder er weer van
verzekerd kan zijn dat de contributie van uw
kind op een goede manier besteed wordt.

ACTIVITEITENKALENDER
12 mrt . . . . .
19 mrt . . . . .
25 t/m 27 mrt
2 apr . . . . . .
9 apr . . . . . .
3 t/m 8 juli . .
2 t/m 7 juli . .
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. . . . . . . Playbackshow
. . . . . . . . . . . NL Doet!
Boerderijweekend K/W’s
. . . . . . . . . . Stafavond
. . . . . . . . . Duinenmars
. . . . Zomerkamp K/W’s
. . . Zomerkamp Scouts

VERJAARDAGSKALENDER
Alle jarige Joppen van maart, van harte
gefeliciteerd!
7
8
18
18
18

Monica Pool (11) . .
Cheetah . . . . . . .
Ciska Lemmen . . .
Délara Güney . . . .
Marit van der Holst
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. . . Scout
. . . . Staf
Plusscout
. Kabouter
. Kabouter

