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VAN HET OERWOUDVENDEL
In het laatste stukje van dit jaar,
ga ik eens wat nieuws doen, echt waar!
Dit hele stukje wordt namelijk geschreven als
een gedicht,
hiermee is dit stukje op de komende
feestperiode gericht.
Het eerste waar we tegenaan lopen is het
grote feest van Sinterklaas,
ook wij Scouts vieren weer het feest van de
oude Sint en zijn Pieterbaas!
Op 3 december hebben wij weer een opkomst
vol met cadeaus,
welke in surprises zijn verwerkt, dat wordt
grandioos!
Wij hopen dat er weer mooie creaties zijn
gemaakt,
met een leuke inhoud, wanneer je de surprise
openmaakt.
Deze terugkerende traditie doen wij elk jaar
en hebben we veel lol met elkaar.
Op 10 december hebben wij nog een normale
opkomst op het groepshuis,
maar ik denk alweer aan het volgende
feestgedruis.
Op 17 december is namelijk de laatste
opkomst van dit jaar,
en ook deze keer vieren wij het met elkaar!
Met alle leden van de Tono-groep,
gaan we gezellig eten en misschien zelfs wel
met erwtensoep!
Na deze dag is het tijd voor 2 weken rust, op 7
januari zien we iedereen weer, volledig
uitgerust!
Bij deze alvast een fijne kerst en een gelukkig
Nieuwjaar,
dan gaan we er in 2012 weer een leuk jaar van
maken met elkaar!

NOG MEER VAN HET VENDEL
In opvolging van het eerdere stukje van de
Scouts, nu een wat serieuzere mededeling. Per
1 januari zal Sebastiaan Polderman ons
leidingteam gaan verlaten voor de tijdsduur
van ongeveer 1 jaar. Sebastiaan is druk bezig
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met zijn studie en moet hiervoor gaan afstuderen. Helaas wordt de combinatie school en
scouting voor hem te druk en heeft hij moeten
beslissen scouting op een laag vuurtje te zetten. Marjolein en Roelof zullen in eerste
instantie de opkomsten samen gaan leiden.
Vanaf ongeveer 1 april zal het team versterkt
worden door Lukas van Mil (momenteel nog
welpenleiding)
Voor vragen e.d. kunt u bij ons terecht na de
opkomsten of via de email. Wij hopen u
hierbij voldoende te hebben geïnformeerd

NIEUW NEST
Op 12 november was het groot feest bij de
Welpen van de Glimwormpjeskring. Niet alleen
werden Wildan en Stijn geïnstalleerd, maar
door de toename van het aantal Welpen werd
er ook een nieuw nest gestart. En dat is natuurlijk een groot feest! Naast het Oranje,
Blauwe en Rode nest kent de Glimwormpjeskring nu ook het Paarse nest.

VRIENDINNETJES…
Met het nieuwe Paarse nest erbij is er wel wat
bijzonders aan de hand. Leanne is in dit nest
nu helpster geworden, maar ze is (nog) wel
het enige meisje in dit nest. Zij zou het wel
heel leuk vinden als er nog een meisje bij zou
komen. Natuurlijk zijn elke week zowel jongens als meisjes welkom om te komen kijken,
maar speciaal voor het paarse nest zou het
wel extra leuk zijn als er nog eens een vriendinnetje meekomt. Vertel haar maar vast dat
ze welkom is bij de Glimwormpjeskring!

LEIDING BIJ DE
GLIMWORMPJESKRING
Aangezien Dolfijn en Manta eind januari hun
derde kind verwachten, zal Dolfijn
ongetwijfeld in februari en maart best wel
meer dan eens afwezig zijn. Natuurlijk zoekt
de leiding van de Glimwormpjeskring in eerste
instantie vooral een vaste inval(st)er, maar
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mogelijk zullen we ook afwisselend ouders,
ex-stafleden o.i.d. benaderen. We houden u op
de hoogte.

ZOMERKAMP WELPEN
De leiding van de Welpen is ondertussen al
heel hard aan het zoeken naar een kamplocatie voor het zomerkamp van 2012. Zoals
gebruikelijk is het de bedoeling om de eerste
week van de zomerkamp te gaan, en wel van
zaterdag tot en met donderdag. Dit zou uitkomen op zaterdag 7 juli tot en met donderdag
12 juli. Zet deze data dus vast in jullie agenda's! Nu alleen nog het groepshuis waar we
heen gaan. Helaas zijn er tot nu toe alleen
afwijzigen ontvangen, dus de leiding zoekt nog
even stug verder.

SPELEN IN DE JUNGLE
De Welpen hebben weer heerlijk gespeeld in
de jungle. Het eerste weekend van november
was ingeruimd voor het najaarsweekend. Daar
bleek dat de vogels Tjilp en Tjalp hun wintervoorraad kwijt waren door de uitbreiding van
mensendorp Haveli. Gelukkig wilden de Welpen wel helpen de wintervoorraad weer aan te
vullen, hoewel dat zeker niet meeviel. Na een
geslaagd winterweekend installeerden we
Wildan en Stijn, én konden we het Paarse nest
oprichten. Door het toenemende aantal kinderen was het ook wel erg druk geworden. Een
week later maakten we heerlijke borstplaat
waar we leuke vormpjes mee maakten en gingen naar een gymzaal waar we de sportieve
kant van de jungle meemaakten.
Ook voor de laatste weken van 2011 staan er
weer echte avonturen gepland. Vandaag vieren we een beetje het sinterklaasfeest met
allemaal bordspelletjes die de Welpen zelf
meegenomen hebben. Op 10 december
houden we een kampvuur, doen we aan
insignes en gaan we proberen onze eigen
kerstbal te maken met glasblazen. De Welpen
die hun zakmesinsigne hebben gehaald, mogen deze dag hun zakmes meenemen om bij
het kampvuur te gebruiken. Het scoutingjaar
eindigen we dan feestelijk op 17 december
met het kerstfeest van 17:15 uur tot 19:30
uur. Denk er aan dat we dan 's ochtends
geen opkomst hebben! De leiding van de
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Glimwormpjeskring wenst daarna alle Welpen
en hun ouders, zusjes, broertjes etc. prettige
kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Op
zaterdag 7 januari zien we jullie allemaal
graag weer terug voor de eerste opkomst van
het nieuwe jaar!

WINTEROPKOMST
17 december as. is alweer de laatste opkomst
van dit jaar! De afgelopen jaren hebben wij
dit altijd in kerstthema gevierd, nu doen we
het eens anders, dit jaar wordt het een winterthema. De brieven zijn hiervoor uitgedeeld,
de aanmeldingen alweer binnen en de voorbereidingen in volle gang. Let wel, de
opkomsttijd voor deze dag is aangepast,
namelijk van 17.15 tot 19.30 uur. Onder het
genot van een winterse maaltijd hopen we
een gezellige bijeenkomst te houden met de
leden van de Tono-groep, ouders en verdere
aanhang. Dit alles zal plaatsvinden in verwarmde tenten in de boomgaard, met daarbuiten de mogelijkheid de handen te warmen
bij diverse vuurtjes. Wij hopen nog steeds dat
zoveel mogelijk kinderen en hun ouders zullen
komen, want hoe meer zielen, hoe meer
vreugd!

SPREEKBEURTENMAP
De afgelopen periode is de spreekbeurtenkoffer regelmatig uitgeleend. Zo ook aan
Leanne, een van onze Welpen. Zij gebruikte
de spreekbeurtenkoffer om haar 5-minuten
mini-spreekbeurt over Scouting voor te bereiden. En dat was extra spannend omdat er ook
Welpen van een andere scoutinggroep bij
haar in de klas zitten. Maar het ging goed, en
ze had een goede beoordeling voor haar
spreekbeurt.

GEZINSUITBREIDING
Voor Manta en Dolfijn breekt er een spannende tijd aan. Zij verwachten namelijk hun derde
kind. Of het een meisje of een jongetje wordt
houden ze nog even geheim, maar duidelijk is
dat er eind januari beschuit met muisjes gegeten mag worden. Naast Manta en Dolfijn vinden ook hun beide kinderen het erg leuk dat
er een broertje of zusje bij komt.
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INTERNET IN HET

SINTERKLAASACTIE

GROEPSHUIS

Terwijl u dit leest is de Stichting Scouting
Tono druk bezig met een van de grootste
acties van het jaar: de sinterklaasactie. Twee
sinten, twaalf pieten, 11 schminkers, vier
chauffeurs en twee huismeesters, waaronder
een aardig aantal ouders die bereid waren te
helpen, zorgen voor één van de leukste acties
van het jaar. En deze actie is ook nog eens
een belangrijke inkomstenbron voor ons.
Vanaf deze plek voor iedereen die heeft
meegeholpen: bedankt!

Begin november is het internet dan eindelijk
aangesloten in ’t Koetshuis. Voor de vrijwilligers een hele verbetering. Bij de vergaderingen en programmavoorbereidingen kunnen zij
nu direct het internet inschakelen. Dit betekent
ook dat vanaf 22 december 2011 de telefoon
in het gebouw afgesloten zal worden. Nu werd
deze telefoon toch al nauwelijks gebruikt, dus
heel veel verschil zal het niet maken. Zoekt u
contact met de leiding of wilt u uw kind afmelden voor een opkomst? In elke brief staan de
contactgegevens van de leiding van de speltak
van uw kind. Bel ze gerust, of stuur even een
e-mail. Deze laatste kan mogelijk zelfs gelezen
worden als de leiding aanwezig is in het
groepshuis.

CONTRIBUTIE 2012
In de afgelopen vijf jaar is het ons altijd gelukt
om de contributie ongewijzigd te houden.
Helaas stijgen de prijzen wel door. Hierdoor is
het nu nodig de contributie aan te passen aan
het huidige prijsniveau. Tegelijkertijd voeren
we echter een korting in voor de mensen die
een machtiging hebben afgegeven voor een
automatische incasso. De contributie stijgt
naar Eur 11,= per maand. Op dit bedrag
bieden wij een korting aan van Eur 0,50 voor
wie gebruik maakt van een automatische
incasso of wie contributie per jaar betaalt. De
verhoging zal ingaan per 1 januari van het
komende jaar. Maakt u al gebruik van automatische incasso, dan zal het bedrag ook
aangepast worden. Maakt u hier geen gebruik
van, dan verzoeken wij u vanaf januari het
nieuwe bedrag (Eur 11,-) over te maken. Wilt
u alsnog gebruik gaan maken van automatische incasso’s, dan kunt u hiervoor een
machtigingsformulier krijgen bij de leiding van
de speltak van uw kind. Bij betaling van de
jaarcontributie (bijvoorbeeld via de Schiedamse Jeugdbon) zal de aanpassing ingaan bij de
eerstvolgende betaling. Met vragen kunt u
contact opnemen met de penningmeester, Jan
Lemmen, via penningmeester@scoutingtono.nl
of via 010-4705898.

ACTIVITEITENKALENDER
3 dec .
10 dec
17 dec
......
7 jan .
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. . . . . . . . Sinterklaasviering
. . . . . . . . . . Landelijke Raad
. . . . . . . . . . Winteropkomst
en laatste opkomst van 2011
. . . . . . Eerste opkomst 2012

VERJAARDAGSKALENDER
We wensen alle jarige Joppen van december
een fijne verjaardag!
16
18
18
24

Glenn van Harmelen (12) . . . . . Scout
Michel Kok (13) . . . . . . . . . . . . Scout
Tim Stout (10) . . . . . . . . . . . . Welp
Dolfijn . . . . . . . . . . . . Staf/ Stichting

