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DE GLIMWORMPJESKRING
Een natte boel, dat wat het op 9 februari in
het zwembad van Spijkenisse. Met de welpen
zwommen we in het Rivièrabad. Voor veel
welpen een nieuw en onbekend zwembad,
maar wel een heel leuk zwembad, aan de
reacties te merken! Uiteraard vonden de
welpen de tijd weer veel te kort, en daar
hebben ze natuurlijk wel een beetje gelijk in.
Twee weken later namen we afscheid van
Quincy en Tim die bij de Scouts verder gaan.
Via een spel met ingewikkelde vragen moesten
ze eerst laten zien voldoende van scouting te
weten om over te kunnen vliegen naar het
Oerwoudvendel. Gelukkig was dat geen
probleem, waarna ze ook nog een gladde en
steile helling moesten beklimmen om bij het
lokaal van de Scouts uit te komen. Quincy en
Tim: veel plezier bij de Scouts!
Samen met het overvliegen van Quincy en Tim
was er nog een bijzondere gelegenheid: de
installatie van Chikai tot staflid bij de
Glimwormpjeskring. Nu komt het niet zo heel
vaak voor dat een staflid geïnstalleerd wordt,
dus bijzonder was het zeker.
De maand sloten we af met een wel zeer
gezellig weekend in ons eigen groepshuis. Niet
alle welpen waren mee, en als je er niet was
heb je zeker wat gemist. We hebben geoefend
voor de playbackshow, eeuwenoude
documenten gevonden, spokenjagers ontmoet,
tochten gelopen en uiteindelijk konden we
zelfs nog een spook helpen. Maar vooral was
het erg gezellig en een zeer geslaagd
weekend!
Ook de komende maand gaan de welpen weer
leuke dingen doen. Eerst de ongetwijfeld
spannende strijd om de wisselbeker tijdens de
Playbackshow. We hopen op leuke nummers,
maar dat zal vast lukken.
Als de ouders komen klussen voor de
NLDoet-dag zullen de welpen hun eigen
nesthoek verfraaien en de week hierna weer
iets bijzonders: we gaan een keertje bowlen
met alle welpen. Lees dus nog even je brief
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goed door, en laat ze ook aan je ouders lezen,
dan sta je niet op de verkeerde plek!

INSIGNES
In februari is de welpenleiding begonnen met
een klein experiment: als daar gelegenheid
voor is mogen de welpen na de opkomst tot
13:00 uur blijven om te werken aan een
insigne. En wat een enorm enthousiasme
hebben we sindsdien gezien! Het loopt
gewoon storm! Als leidingteam vinden we dat
natuurlijk fantastisch. Wel zoeken we nog een
beetje naar de juiste vorm. Zo kunnen we
wekelijks maar een beperkt aantal
verschillende insignes tegelijk doen en is het
ook niet elke week mogelijk om te blijven. Om
teleurstellingen te voorkomen denken we nu
hard na hoe we deze zaken in goede banen
kunnen leiden. Suggesties horen we graag!

VAN HET OERWOUDVENDEL
Wij van het Oerwoudvendel gaan graag naar
buiten met de opkomsten, zeker nu je de
natuur weer ziet opbloeien. Echter, aangezien
het weer het nog een beetje verpest voor ons,
hebben we de opkomsten in maart nog
voornamelijk binnen gepland.
9 Maart hebben we weer onze jaarlijkse
playbackshow; we hopen dat er weer veel
wannabe artiesten op het podium komen te
staan, en met z’n allen vechten we om de
grote prijs: de wisselbeker! De leiding doet
uiteraard ook weer een liedje, dus dat geeft
helemaal reden om te komen!
De week erna staat de hele Scouting
Tono-groep in het teken van NL-doet. Op
NL-doet pakken we elk jaar klusjes op, in en
rondom het groepshuis. De scouts gaan er
ook aan meedoen; wij gaan ons lokaal stoffen
en opruimen en kleine klusjes doen; tevens
zullen we aan de slag gaan in de boomgaard
met de wilgen en de takkenhaag.
23 maart hebben we een opkomst met een
wat diepere betekenis; we hebben een
persoonlijkheidsopkomst, waarbij iedereen
zijn/haar persoonlijkheid beter leert kennen,
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tevens gaan we werken aan expressie e.d.;
het belooft een interessante opkomst te
worden. Die opkomst staat er ook weer een
feestje gepland, namelijk de installatie van
Quincy en Tim! Weer 2 mooi gevulde blouses
die toegevoegd worden aan onze groep; dit
maakt de leiding heel erg trots!
Om onze laatste “binnen”maand af te sluiten
eindigen we op z’n “Hollandsch”. We gaan
namelijk een oud-Hollandsche spelletjes
opkomst houden. Met de meest bekende
Hollandsche spelletjes die voor een hoop lol
gaan zorgen! En daarna…daarna hopen we dat
onze weergoden ons goed gezind zijn, want
dan gaan we naar BUITEN!

ZOMERKAMP BAARN
We schreven er al een aantal keer over in de
Tono Tamtam: het zomerkamp van de welpen.
We hebben een klein maar leuk gebouw
gehuurd in de prachtige bossen van Baarn.
Het thema en het globale programma zijn al
bekend en er wordt druk gewerkt aan de
invulling. De zomerkampbrief komt er nu toch
echt aan, maar hou alvast de eerste week van
de zomervakantie vrij: van zaterdag 20 tot en
met donderdag 25 juli komt er weer een
fantastische kampweek. Schrijf je binnenkort
in!

NLDOET-DAG
Het stichtingsbestuur hoopt ook op uw hulp!
Op 16 maart aanstaande is de landelijke
NLDoet-dag. Tijdens die NLDoet-dag houden
wij onze (half)jaarlijkse klussendag. Komt u
ook helpen? Dat mag de ochtend, dat mag de
middag, maar natuurlijk mag dat ook de hele
dag van 10:00 tot 16:00 uur. Wij zorgen voor
de lunch en de spullen en u voor een goed
humeur. Zelfs de Schiedamse kranten wisten
al goed op te pikken dat ook de Scouting
Tono-groep deelneemt aan de NLDoet-dag.
Op de klussenlijst staat o.a. het repareren van
het gashok, en leggen van nieuwe
verdiepingen in het pionierhok, het vervangen
van het verlaagd plafond in het beverlokaal,
ophangen van gordijnen en luxaflex, wat klein
schuur- en verfwerk. Kortom, er is voor
iedereen een passende klus. En bij de koffie
hebben we waarschijnlijk ook nog een kleine
traktatie. Tot de 16e?
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ONDERHOUD GEBOUW
Mogelijk was het u al opgevallen, vorige week
stond er opeens een stelling tegen het
gebouw. Peter Zuurmond en Arjan Pool
hebben die ochtend hard gewerkt om de
lekkage in het beverlokaal te verhelpen, zodat
het tijdens de NLDoet zin heeft om de
plafondplaten in dit lokaal te vervangen. Het
bleek dat een deel van de houten beplating
verrot was. Met nieuw plaatmateriaal en een
plastic laag is het dak nu weer waterdicht en
kan het er weer enkele jaren tegenaan. Dit is
geen definitieve oplossing, maar daar willen
we ook pas naar kijken als bekend is, wat er
met ons gebouw gaat gebeuren. Daarnaast
hebben Peter en Arjan de buitenverlichting
weer geheel in orde gemaakt waarvoor o.a.
een nieuwe buitenlamp is opgehangen en is
de afvoer in de keuken verbeterd. Heren:
bedankt!
Zoals het er nu naar uitziet zal de status van
ons gebouw in 2013 nog niet veranderen.
Hoewel we weten dat de gemeente Schiedam
het gebouw op termijn wil verkopen, zal dit
nog even duren.

CURSUS
Ieder staflid van de Scouting Tono-groep volgt
verschillende cursusmodulen om zo
gekwalificeerd leiding te worden. Tijdens het
bowlen met de welpen zal Phao daarom
afwezig zijn. Hij gaat zowel zaterdagochtend
als zaterdagmiddag een module volgen.
Daarna kan hij het geleerde vast toepassen bij
de Glimwormpjeskring.

D66 VALENTIJNSPRIJS
Nadat we in januari zijn uitgeroepen tot de
Leukste Vereniging van Schiedam, werden we
in februari opnieuw verrast. Deze keer werden
we genomineerd voor de D66 Valentijnsprijs.
D66 Schiedam rijkt deze prijs uit aan een
groep bewoners of organisatie die zich
inzetten voor de samenleving. Om precies te
zijn waren alle vrijwilligers van Scouting
Schiedam genomineerd, net als de
bewonersvereninging de Plantage en de
Ronde Tafel Schiedam voor het organiseren
van de Lipdub. Deze laatste organisatie heeft
uiteindelijk de prijs gewonnen. Maar omdat
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we vorig jaar met maar liefst 150 scouts
hebben geholpen om deze Lipdub tot een
succes te maken, vinden we dat de prijs dus
ook een héél klein beetje aan ons is
toebedeeld. De Ronde Tafel natuurlijk van
harte gefeliciteerd!

KROONAPPELTJE
Op 30 april aanstaande heeft Nederland een
nieuwe koning. Om de nieuwe koning en
koningin een beetje wegwijs te maken zoekt
het Oranjefonds in iedere stad een
“Kroonappeltje”; een bijzonder project dat
deze wereld een beetje leefbaarder maakt.
Ook hiervoor is de Scouting Tono-groep
genomineerd in de categorie “Jeugd”. De
winnaar wordt bepaald door internetstemmen,
maar let op: alleen in het weekend van 15 en
16 maart kan er gestemd worden. U stemt
toch ook op ons? Alvast bedankt! Stemmen
kan hier:
http://browse.kroonappels.nl/initiatieven/schie
dam/jeugd.html

ACTIVITEITENKALENDER
9 maart
14 maart
16 maart
30 maart
6 april . .
13 april .
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. . Playbackshow
. . . . Groepsraad
. . . . . . NL-Doet
. . . . . Stafavond
Regiospel Welpen
. . . . . Duinenmars

VERJAARDAGSKALENDER
De jarige joppen van maart: van harte
gefeliciteerd!
7
8
11
12
18
18
18

Monica Pool (13) . . . . .
Marjolein van Heest . . .
Quincy Plambeck (11) .
Megan Spruit (8) . . . . .
Délara Güney (11) . . . .
Marit van der Holst (11)
Ciska Lemmen . . . . . .
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. . . Staf
. . Scout
. . . Welp
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. . . Welp
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