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VAN DE VOORZITTER
Bij het schrijven van dit stuk, zijn de basisscholen net voor de 2e dag weer begonnen. De betrekkelijke rust in het Schiedamse is weer voorbij nu je merkt dat
iedereen weer terug is van vakantie. Ik
hoop dat iedereen een leuke vakantie
heeft gehad. Het weer zat (voor de verandering) de laatste weken van de
vakantie erg mee.
En nu iedereen lekker is uitgerust, kunnen
we vol goede moed en met veel zin beginnen aan ons nieuwe Scoutingseizoen! De
kampen zijn geweest. Ik heb goede verhalen gehoord over ridders, jonkvrouwen,
enz. enz., dus dat betekent dat iedereen
het naar zijn zin heeft gehad.
Het nieuwe seizoen brengt gelijk al een
drukke start met zich mee. Op 1 september is onze jaarlijkse open dag. We hopen
dat er dan net zoveel nieuwe kinderen
komen kijken als voorgaande jaren. Nodig
in ieder geval je vrienden en vriendinnen
uit om mee te komen doen met de opkomst! De week erna staan we op de verenigingendag in het Hof van Spaland. De
speltakken doen daar ook (een deel van)
hun opkomsten. We hebben wat leuke dingen bedacht, dus iedereen moet er zeker
bij zijn. Het laatste weekend van september is het ook weer tijd voor de Brandersfeesten. Met alle Schiedamse groepen zijn
we in het centrum van de stad te vinden.
Ik heb het programma al gehoord en ik zal
een ding verklappen: zorg dat je die dag
niet mist!
In de vorige Tamtam heb ik jullie verteld
over de vernielingen aan ons groepshuis in
mei. Inmiddels kan ik vertellen dat het
politieonderzoek loopt en er een aantal
daders is verhoord. Als de afloop bekend
is, horen jullie meer van mij.

SEPTEMBER 2012, UITGAVE 112
Als afsluiting van mijn bijdrage krijgen
jullie natuurlijk nog de maandelijkse
spreuk. En gezien het laatste is dat deze
maand heel toepasselijk:
“Boontje komt om zijn loontje!”

GLIMWORMPJESKRING
De kampspullen zijn opgeruimd, het
nieuwe programma is klaar voor de Welpen en we hebben er weer enorm zin in.
Wie het hele programma wil zien, kan
uiteraard even op onze website kijken
(onder kennismaken en dan programma).
Met de Welpen die er de eerste opkomst
waren zijn we leuk naar de kermis geweest. Onze eigen kermis dan wel, maar
wel eentje met onder andere ballen gooien, paalhangen en een heuse popcornkraam! Wel waren er vrij veel Welpen
(zonder kennisgeving) afwezig, dus die
herinneren we er graag nog even aan dat
we het liefst even een afmelding ontvangen als je niet kunt komen.

BAGHEERA
Het is weer een Tono Tamtammetje geleden dat wij aankondigden dat Bagheera
(Lisa van Leeuwen) voortaan mee zou
gaan draaien met de Welpen van de Glimwormpjeskring. Het zal de kinderen en
ouders ongetwijfeld opgevallen zijn dat we
haar na die aankondiging eigenlijk nog
maar weinig hebben gezien. De reden is
dat Lisa ook de snackbar is gaan runnen
die hoort bij het café dat haar ouders net
hebben gekocht. De opstart van zo’n eigen
bedrijf blijkt toch wel dusdanig veel tijd te
kosten, dat het meedraaien bij de Welpen
er momenteel even niet inzit. We hebben
dus met Bagheera afgesproken zo rond
oktober weer even verder te kijken om te
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zien of de opstartperikelen van de snackbar dan achter de rug zijn.
Wie wel mee komt helpen is Ikki (D. van
Assen). In principe komt Ikki om de week,
en zij zal hulpstaf worden. In tegenstelling
tot gewone staf doet ze niet mee met het
programma verzinnen en uitwerken. Ook
zal ze tijdens de opkomsten geen verantwoordelijkheid krijgen over of voor een
aantal Welpen. Als leiding hebben we Ikki
inmiddels van harte welkom geheten, en
zijn we erg blij met haar komst. Overigens
is Ikki in de jungle een stekelvarken.

AFSCHEID
Tijdens de Open Ochtend van 1 september
nemen we ook afscheid van een drietal
Welpen. Bas, Martijn en Joost gaan vanaf
volgende week het avontuur van Scouting
beleven bij het Oerwoudvendel. Natuurlijk
wensen we ze heel veel plezier bij de
Scouts. Enne, we zien jullie vast nog wel
regelmatig bij de gezamenlijke activiteiten.

VAN HET OERWOUDVENDEL
Het nieuwe seizoen is weer van start en
wij als leiding hebben weer ons best gedaan een leuk en gevarieerd programma
te bedenken. Wij zijn van mening dat dit
weer goed is gelukt!
De maand september begint al direct goed
met een aantal bijzondere (en verlengde)
opkomsten.
1 september is de jaarlijkse Open dag en
op deze dag zullen we ook gaan overvliegen. Drie Welpen komen onze speltak
uitbreiden en daar zijn wij natuurlijk erg
blij mee! We hopen ook dat de open dag
weer genoeg geïnteresseerden en mogelijk
nieuwe leden zal trekken.
8 september wordt ook leuk en enigszins
apart; het 1e uur van de opkomst willen
we alle ouders en familieleden uitnodigen
om samen met ons de foto’s en filmpjes
van het kamp te bekijken. Vanaf 11.00 tot
13.00 uur zijn we vervolgens te vinden in
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het winkelcentrum Hof van Spaland om
daar mee te werken aan de Verenigingendag. Een mooie promotie-activiteit voor
onze groep en we hebben daar ook een
programma-onderdeel omheen gebouwd.
15 september staat de pionier masterclass
op het programma. In de programma brief
heb je al gezien wat deze dag inhoudt,
maar kort gezegd; we gaan, voor de geïnteresseerden onder ons, de fijne kneepjes
van het pionieren leren.
22 september worden onze nieuwe scouts
geïnstalleerd! Dat is altijd een feestelijke
opkomst en deze opkomst zullen er ook
enige “promoties” binnen de rondes gaan
plaatsvinden.
En dan zitten we alweer op 29 september;
dan vinden de jaarlijkse Brandersfeesten
in Schiedam centrum plaats. Wij als Scouting zijn daar natuurlijk ook bij aanwezig,
verdere informatie volgt daarover via de
commissie.
Zoals jullie kunnen zien staan er de 1e
maand van het nieuwe seizoen genoeg
leuke dingen op het programma; dus dat
belooft wat voor later in het jaar! Fris en
uitgerust na de vakantie gaan we er weer
tegenaan!

STICHTINGSBESTUUR
Ook het stichtingsbestuur is weer klaar
voor het komende seizoen. En we zijn blij
om een nieuw (kandidaat-) bestuurslid te
mogen voorstellen. Peter Zuurmond, de
vader van Martijn, is bereid gevonden het
klein onderhoud van het gebouw te gaan
coördineren. Als nieuw lid van het bestuur
van de Stichting Scouting Tono zal Peter
de komende tijd verder kennismaken met
de groep. Daarna zal zijn benoeming in
stemming worden gebracht. Vooruitlopend
hierop heten we Peter alvast van harte
welkom.
Tijdens de zomervakantie is er keihard
gewerkt aan een fondsaanvraag. Vanuit
het groepsontwikkelingsproces, waar u in
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een eerdere Tono Tamtam over heeft kunnen lezen, is er de wens naar voren gekomen een aantal PR-materialen aan te
schaffen. De hiervoor benodigde financiën
hopen we te verkrijgen uit fondsen. Het
aanvragen van zo’n bijdrage is echter een
forse en tijdrovende klus. In de vakantie is
daarom hier flink aan gewerkt. Zo tegen
het uitkomen van deze Tamtam verwachten we het antwoord van de fondsen. We
houden onze vingers nog even gekruist.
Ook de ingegooide ruiten leveren de nodige hoofdbrekens op. Als voorzitter van
het stichtingsbestuur hou ik regelmatig
contact met de wijkagent. De vermeende
daders zijn inmiddels bekend, en de eerste
verhoren hebben plaats gevonden. We
hopen daarmee tot een situatie te komen
waarin we de schade ook daadwerkelijk
kunnen gaan verhalen. Daarnaast bleken
twee van de vier vervangen ruiten in het
lokaal van de Glimwormpjeskring niet goed
geplaatst te zijn. Na overleg met het glaszetbedrijf is overeengekomen dat het glasbedrijf de beide ruiten vervangt en de overige twee ruiten beter afwerkt. Deze acties
hebben in de vakantie plaats gevonden.
Verder lijkt de bouw van het geluidsscherm
achter ons gebouw ietsjes vertraging op te
lopen. Wel heeft de aannemer aangekondigd meetbouten in ons gebouw aan te
willen brengen. Hiermee wordt tijdens de
bouw van het geluidsscherm het effect van
trillingen op ’t Koetshuis gemeten. Blijken
de effecten groter dan verwacht, dan zal
de bouw ter plekke stil gelegd worden. Het
stichtingsbestuur heeft voorafgaand hieraan nog steeds de afspraak staan met de
aannemer om de tafel te gaan zitten zodra
de bouwplanning bekend is.

ALGEMEEN
Als we deze Tono Tamtam uitdelen is de
Open Ochtend net voorbij. Hopelijk hebben al jullie vriendinnetjes en vriendjes het
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heel erg naar hun zin gehad. Heeft jouw
vriend(in) de Open Ochtend net gemist,
maar wil je haar of hem wel graag meenemen? Dat kan bijna elke week. Als je
twijfelt, vraag het dan gerust even aan de
leiding, en neem haar of hem alsnog een
keertje mee.

ACTIVITEITENKALENDER
1 september .
8 september .
15 september
22 september
5 september .
10 september
28 september
19 oktober . .

.
.
.
.
.
.
.
.

. . . . . . . . . . . . Open dag
Verenigingendag Spaland
. . . . . Pionier Masterclass
. . . . . . Installatie Scouts
. . . . . . Plaatselijk contact
. . . . . . . . . . RPO Welpen
. . . . . . . Brandersfeesten
. . . . . . . . . . . . Jota/Joti

VERJAARDAGSKALENDER
De jarige joppen van september: van
harte gefeliciteerd!
13
25

Fijke Nijs (23) . . . . . . . . . . Rover
Lukas van Mil (23) . . . . Rover/staf

