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VAN DE VOORZITTER

GLIMWORMPJESKRING

Op het moment dat ik dit schrijf, vertoef ik in
iets warmere oorden dan Nederland. Ik hoor
op de radio berichten over een zuidwesterstorm en 14 graden. Ik hoop maar dat de
dakpannen van ons groepshuis zijn blijven
liggen...
Laat ik allereerst beginnen met een persoonlijk
bericht, nl. dat ik ga stoppen als groepsvoorzitter van onze mooie groep. Sinds 2005 heb ik
aan het roer gestaan. In de jaren daarna heb
ik samen met de andere vrijwilligers de groep
uit een diep dal getrokken en vervolgens zo
georganiseerd zoals het nu is. Het resultaat is
een goed draaiende groep met een enthousiast leidingteam, een al jaren groeiend ledenaantal (dat kunnen niet veel groepen zeggen)
en een goed vooruitzicht voor de toekomst.
Helaas kan ik de laatste tijd niet meer zoveel
tijd aan mijn hobby besteden. En aangezien ik
de mening heb dat als ik iets doe, ik dat goed
moet kunnen doen, was de keuze snel gemaakt. In november zijn de verkiezingen voor
het voorzitterschap. Wie het stokje wil overnemen, is nog niet bekend. Dat moet de
komende tijd gaan blijken. Overigens ga ik
niet weg bij de groep, mocht iemand daar
bang voor zijn. Ik ga ongetwijfeld een andere
leuke functie vinden.
Maar goed, nu genoeg over mijzelf en weer
terug naar de groep. De afgelopen maand
hebben we veel aan promotie gedaan. Dat is
ook terug te zien in het aantal nieuwe kinderen dat aan het meekijken is. Ik hoop dat zij
het allemaal zo leuk vinden, dat ze blijven.
Ook ziet u op het vrijwilligersvlak een nieuw
gezicht, nl. Nathalie. Zij is een paar weken
geleden enthousiast geworden over onze
groep en heeft besloten om mee te gaan
kijken of zij het leidingvak leuk vindt. Wij
hopen uiteraard van wel!
Dan rest nog de spreuk van de maand. Die is
deze maand wat diepzinniger:
"Op een dag zul je kunnen terugkijken
op wat je bent geweest en lachen van
geluk".

Na de open ochtend en de verenigingendag
mogen we heel wat nieuwe kinderen verwelkomen. Dana en Manu zijn inmiddels al ingeschreven en er zijn nog de nodige kinderen
aan het rondkijken. Leuk dat jullie allemaal zo
enthousiast zijn! Natuurlijk blijven alle vriendjes en vriendinnetjes nog steeds welkom, dus
blijf ze gewoon meenemen! Tegelijkertijd
hebben we afscheid genomen van Martijn en
Joost die zijn overgevlogen naar de Scouts.
Door al deze veranderingen zijn er ook enkele
kinderen naar een ander nest verhuisd en zijn
er nieuwe gidsen en help(st)ers bij gekomen.
Nailah en Délara hebben we gevraagd gids te
worden van het blauwe, danwel het rode nest,
en Dave en Quincy zijn help(st)er geworden.
Hiermee hopen we dat iedereen weer lekker
zijn plekje heeft gevonden in zijn eigen nest!
Veranderingen of niet, een ding blijft natuurlijk hetzelfde, en dat zijn de leuke, spannende,
uitdagende activiteiten die we ondernemen.
Zo hielden we op 22 september een uitgebreide kookopkomst. Het paarse nest maakte
een heerlijke huzarensalade, het rode nest
bakte bananenpoffertjes, het blauwe nest
maakte havermoutkoekjes en het oranje nest
hield zich bezig met het maken van gefrituurde soezenringen. En natuurlijk gingen we die
allemaal bij elkaar proeven toen het eenmaal
klaar was, en ze waren lekker, joh!
Ook de komende tijd hebben we heel wat in
de planning. Het meest opvallende is natuurlijk ons weekend op 3 en 4 november. De
brief hebben jullie van ons gekregen en
natuurlijk hopen we dat echt iedereen mee
kan! We slapen in ons eigen gebouw, overdag
doen we… Oh nee, dat houden we nog even
geheim. We verklappen alleen dat het iets
met sprookjes te maken heeft.
Ook voor de lange termijn is de leiding al druk
bezig. Zo gaan ze op 6 oktober in de middag
op bezoek bij een scoutinggebouw in Zeeland
om te kijken of dat geschikt is voor het
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zomerkamp. Maar daarover in een volgende
Tono Tamtam meer.

VAN HET OERWOUDVENDEL
Promoties
Tijdens de installatie opkomst van Martijn en
Joost hebben we 2 promoties gedaan binnen
de rondes: Monica en Ilja zijn gepromoveerd
tot respectievelijk rondeleider en assistent
rondeleider! Een functie die ze beide verdiend
hebben en waarvan wij zeker weten dat ze die
met flair gaan uitoefenen! Gefeliciteerd!
Binnenkort staan er nog meer promoties op
het programma…wie o wie????
Vanuit het speltak
Alle promotie-activiteiten van de afgelopen
periode hebben bij ons de vruchten afgeworpen. Maar liefst 2 nieuwe leden hebben wij
mogen verwelkomen bij de Scouts en ook 2
overvliegers vanaf de Welpen. Onze groep is
heerlijk aan het groeien, geweldig!
Kijkende naar het programma zien we dat we
in oktober onze laatste echte buitenopkomst
hebben, het alternatief pannenkoeken bakken.
Gezien de veranderingen in de seizoenen en
daarbij de veranderingen in het weer, gaan we
onze opkomsten langzaam naar binnen verplaatsen, met natuurlijk af en toe nog een deel
buiten; want immers, wij Scouts smelten niet
van een beetje regen en zijn goed bestand
tegen kou.
Wat er verder op het programma staat? Lees
het programma maar door, in je mailbox en op
het prikbord, dan weet je precies wat we gaan
doen de komende tijd!
Scouts weekend.
De blaadjes beginnen weer te vallen en langzaam aan worden de dagen ook weer korter,
op de kalender zijn de maanden al in de dubbele cijfers beland en nog even en koning
winter staat voor de deur.
Maar voor het zover is gaan we natuurlijk
eerst nog ons najaarsweekend houden!
Het weekend staat gepland voor 9 t/m 11
november, en voor onze 4 nieuwe Scouts zal
dit dus hun aller eerste Scoutsweekend zijn!
Zoals gewoonlijk met het najaars- weekend
blijven we lekker in ons eigen groepshuis, dus
ook voor de nieuwelingen een prima mogelijkheid om te wennen aan de groep. Wat we
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gaan doen dit weekend vertellen we lekker
niet, het wordt weer een volledige verrassing.
Jullie ontvangen binnenkort de (opgave)brief!

BRANDERSFEESTEN
Het weer was een stuk beter dan verwacht bij
de Brandersfeesten. De locatie was voor ons
ook nieuw, aangezien de Lange Haven verboden gebied was vanwege de zwakke kades.
We konden popcorn bakken, in een tube op
het water lopen, schminken, krat klimmen of
kano varen. En daar hebben we gretig gebruik
van gemaakt! Bovendien zijn er weer heel wat
kinderen langs geweest die misschien ook wel
interesse hebben in Scouting.

WERELDRECORD LIPDUB
Zelf mede-wereldrecordhouder zijn, het zijn
niet veel kinderen die dat kunnen zeggen.
Dankzij de lipdub die tijdens de Brandersfeesten werd opgenomen zijn heel wat van onze
scouts toch wereldrecordhouder geworden.
Het wachten duurde wel erg lang, en de
camera was daarna wel heel snel voorbij,
maar als je het filmpje ziet, dan weet je dat
het toch wel heel erg leuk was. Uiteindelijk
zijn er drie takes opgenomen. Een beetje
jammer voor ons is de derde take uitgekozen
als ‘de beste’ en dus ‘de echte’. Jammer, omdat er toen al heel wat kinderen alweer vertrokken waren. Toch mogen we trots zijn dat
we als Scouting zo goed op het filmpje staan,
en nu over de hele wereld bekeken worden.
Ook de uitzending van het jeugdjournaal van
29 september liet scouting heel duidelijk in
beeld zien. Heb je het filmpje nog niet gezien?
Op www.schiedam2012.nl staat het officiële
wereldrecordfimpje.

FONDSAANVRAAG
Door het stichtingsbestuur is lange tijd hard
gewerkt aan een fondsaanvraag voor het
Fonds Schiedam Vlaardingen. We hoopten
hiermee een aantal PR-materialen gesponsord
te krijgen, belangrijk voor de verdere groei
van de Scouting Tono-groep. Een behoorlijke
klus, want zo’n fonds wil een goed doortimmerd plan. Helaas is de aanvraag afgewezen.
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Jammer, maar natuurlijk gaan we wel gewoon
door met PR.

LOTERIJ
Als alle reacties kloppen, dan wordt er links en
rechts hard gewerkt om maar zo veel mogelijk
loten van de Scoutingloterij te verkopen. En
dat is hard nodig gezien het onderhoud en
eventuele aanschaf van ons gebouw, de kampeerspullen etc. Alle kinderen alvast bedankt
voor hun enorme inzet. Als je boekje op is,
kan je nog steeds nieuwe boekjes meenemen.
Denk er alleen wel goed aan dat absoluut
uiterlijk 20 oktober het geld en de onverkochte
loten terug moeten. Alle loten die wij die
datum niet terug kunnen sturen zullen we af
moeten rekenen! Hou deze datum dus even
scherp in gaten, en probeer nog even met de
laatste loten iemand aan een mooie auto of
flatscreen te helpen!

VANDALISME
Afgelopen mei zijn alle ruiten aan de voorzijde
van het gebouw ingegooid. Een enorme schadepost, waar we helaas niet voor verzekerd
bleken te zijn. Het stichtingsbestuur heeft het
totale schadebedrag inmiddels vastgesteld op
€ 2.778,=, inclusief een bedrag voor de uren
die onze vrijwilligers hieraan hebben moeten
besteden. Na een Twitter-actie en flink flyeren
in de wijk bleken er gelukkig wel enkele getuigen te zijn. Vier tieners zijn inmiddels verhoord
over hun aandeel aan dit vandalisme. De Officier van Justitie heeft nu bepaald dat deze vier
op 12 oktober a.s. in een zitting een taakstraf
voorgesteld krijgen, en ook onze kosten moeten betalen, mits de officier akkoord gaat met
het vastgestelde bedrag. Weigeren deze vier
de voorgestelde taakstrak, zullen ze alsnog
voor moeten komen voor een rechter. Dat
betekent ook dat we mogelijk binnenkort al
weten of, en welk deel van, onze schade we
terug kunnen zien. Met vragen hierover kunt u
contact opnemen met de voorzitter van het
stichtingsbestuur, R. Spruit (Dolfijn) via
R.Spruit@Scoutingtono.nl
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GEBOUW
Ondertussen lopen ook de nodige zaken rond
ons gebouw. Op het gebied van het verkopen
van het gebouw door de gemeente is het nu
even stil. Wel heeft de aannemer die de
geluidswal achter ons gebouw neer gaat
zetten gevraagd om peilbouten in het gebouw
aan te mogen brengen. Dit zijn vrij normale
schroeven waarmee men beweging in het
gebouw kan meten die het gevolg is van de
bouw van de geluidswal. Daarnaast houdt het
stichtingsbestuur binnenkort weer een
gebouwschouw om te inventariseren welke
onderhoudsklussen opgepakt kunnen worden.

ACTIVITEITENKALENDER
19 oktober . . . . . .
19/20 oktober . . . .
27 oktober . . . . . .
3/4 november . . . .
5 november . . . . . .
7 november . . . . . .
9 t/m 11 november
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. . . . . . . . Jota/Joti
. . . . . Stafweekend
Spooktocht Welpen
. . Welpenweekend
. . . . . . Groepsraad
. Plaatselijk contact
. . . Scoutsweekend

VERJAARDAGSKALENDER
De jarige joppen van september: van harte
gefeliciteerd!
8
13

Schorre (P. Sanstra) . . . . . . Bestuur
J. Lemmen . . . . . . . . . . . . Stichting

