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DE GLIMWORMPJESKRING

VAN HET OERWOUDVENDEL

Afgelopen zaterdag zaten de Welpen al
helemaal klaar om te gaan oefenen voor de
Playback Show, toen onverwacht de
zangeressen die tijdens de echte Playback
Show op zullen treden binnen vielen. De
dames waren wel aardig in paniek. Hun
bandleden waren opeens verhuisd, hun
manager ziek en van het liedje dat ze tijdens
de Playback Show zouden gaan zingen kwam
zo niets terecht…
Gelukkig besloten de Welpen te helpen. Met
zijn allen hebben we een muziekstuk voor de
dames in elkaar gezet en zijn ze weer op weg
gehopen. Zelfs toen ze daarna hun stem kwijt
bleken te zijn wisten de Welpen hier wel raad
mee.
Het gevolg is wel dat de Welpen nog niet
geoefend hebben voor de Playback Show, dus
dat gaan we op 2 maart doen. Heb jij al
verzonnen welk nummer of nummers je gaat
doen? Weet je het nog niet zeker, neem dan
gerust meerdere nummers mee, dan kan je bij
het oefenen nog veranderen of met iemand
samen een nummer doen. Natuurlijk heb je
voor 9 maart al je ouders, broertjes, zusjes,
opa’s, oma’s etc uitgenodigd om te komen
kijken. En als je dat nog niet hebt gedaan, dan
moet je dat maar even heel snel gaan doen!

Februari is een korte maand, vandaar dat ik
ook een kort stukje zal schrijven erover. Er
staan 2 belangrijke zaken op de agenda voor
februari, namelijk de ouder-lunch op 9
februari en BP-dag op 23 februari.
Bij de ouder-lunch zullen de Scouts een
complete driegangenlunch gaan voorbereiden
voor de ouders, en natuurlijk als echte obers
deze lunch opdienen en presenteren.
Dat er natuurlijk nog heel wat voorbereiding
aan vast zit spreekt voor zich, want we willen
natuurlijk wel wat lekkers en moois op tafel
kunnen zetten !
Op 23 februari staat Baden Powelldag, of ook
wel kortweg BP-dag, op het programma.
Op deze dag herdenken we de geboortedag
van de oprichter van Scouting, Lord Baden
Powell.
Ook is dit de dag waarop de oudste Welpen
zullen overvliegen naar de Scouts. Hiervoor
hebben we uiteraard alweer allerlei leuke
dingen bedacht en uiteraard zijn de
overvliegers (die inmiddels al aardig aan de
Scouts hebben kunnen wennen ) van harte
welkom bij het Oerwoudvendel!
In maart staat er ook weer een oude bekende
op het programma, namelijk de
playbackshow! Deze zal plaatsvinden op 9
maart, de brief met de informatie hierover
ontvangen jullie zo snel mogelijk .

OVERVLIEGEN EN
STAF-INSTALLATIE
In februari hebben we wel heel wat bijzondere
opkomsten. Natuurlijk het zwemmen op 9
februari, maar ook de Baden Poweldag op 23
februari. Helaas gaan Quincy en Tim ons dan
verlaten om over te vliegen naar de Scouts.
En ze hebben er inmiddels zin in! Ook zal die
dag Chikai dan eindelijk geïnstalleerd worden
als leidster bij de Glimwormpjeskring. Een
klein feestje is dat natuurlijk wel waard. En
daarna is deze korte maand al voorbij en
begint ons eigen weekend. Heb jij je al
opgegeven?

ZOMERKAMP SCOUTS
Als je naar buiten kijkt, lijkt het nog lang geen
zomer, maar in de hoofden van jullie leiding al
wel! Één onderwerp is daarin nu al druk
aanwezig, namelijk het zomerkamp! Het kamp
vindt dit jaar plaats van 20 juli t/m 26 juli, dus
van zaterdag t/m vrijdag. En dan heb ik nu
één vraag aan jullie: zijn jullie ooit wel eens
de wereld rondgegaan in 7 dagen? Vast niet,
maar dit gaat wel gebeuren! Het thema is
namelijk “Reis om de wereld”; de kamplocatie
is ook al bekend; we gaan dit jaar weer actief
doen, we gaan namelijk naar ’s Gravenzande,
en jawel, op de fiets!
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Om alles rondom het zomerkamp zo goed
mogelijk te kunnen regelen, gaan jullie zo snel
mogelijk van ons een brief krijgen met het
opgave formulier; we willen namelijk alvast
weten hoeveel er mee gaan van jullie. Eigenlijk
hoeft dat natuurlijk geen vraag te zijn, want
gezien de reacties van de vorige jaren, gaan
we er vanuit dat iedereen meegaat!

VAN DE STICHTING
De activiteiten van het bestuur van de
Stichting Scouting Tono staan momenteel voor
een groot deel in het teken van het gebouw.
In de afgelopen maand is een spoedreparatie
aan de noodverlichting uitgevoerd zodat we de
veiligheid van alle kinderen en vrijwilligers
weer kunnen garanderen. Voor de lange
termijn hebben we informatie ingewonnen
over de plannen van de gemeente ons gebouw
te verkopen. Zoals dit er nu naar uitziet zullen
deze plannen nog niet in 2013 tot uitvoer
worden gebracht. Voor de korte termijn wordt
de klussendag van 16 maart voorbereid. Komt
u ons deze dag ook helpen? We beginnen om
10:00 met kleine, relatief eenvoudige klusjes
in het gebouw. Bijvoorbeeld verfwerk,
schroefjes vastdraaien etc. Volgende week
krijgt u hier een brief over met een overzicht
van zaken waar we uw hulp graag voor willen.
Om 12:00 uur lunchen we en met de ouders
die ook de middag nog willen helpen maken
we de klussen zo veel mogelijk af. Of u nu
twee linkerhanden heeft, nog nooit een kwast
vastgehouden heeft, vrouw of man bent, uw
hulp is onontbeerlijk om ons karakteristieke
pand weer te verbeteren en zo de kosten voor
uw kinderen beperkt te kunnen houden. We
rekenen ook op uw hulp!

LEUKSTE VERENIGING
Wat waren we verrast en wat zijn we trots dat
we zijn uitgeroepen tot “leukste vereniging van
Schiedam”. We zijn nu door naar de volgende
ronde, waar de provinciale en landelijke
winnaar wordt gekozen. Bij de laatste
tussenstand stonden we zevende in Zuid
Holland. Dat kan natuurlijk nog veel beter.
Heeft u al gestemd? Doe dat anders nu direct.
Ga naar www.scoutingtono.nl.
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Aan de rechterkant staat een artikel over de
Leukste Vereniging waarin we uitleggen hoe u
eenvoudig op ons kunt stemmen. Zodat de
rest van Zuid Holland ook weet dat wij
gewoon een ontzettend leuke vereniging zijn!

ACTIVITEITENKALENDER
9 februari .
11 februari
23 februari
9 maart
16 maart . .
13 april . . .
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. . . Ouder-luch Scouts
. . . . . . . RPO Welpen
BP-dag en overvliegen
. . . . . . Playbackshow
. . . . . . . . . . NL-Doet
. . . . . . . Duinenmars

VERJAARDAGSKALENDER
De jarige jet van februari: van harte
gefeliciteerd!
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