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VAN HET OERWOUDVENDEL
SPONSORACTIE
Op het moment dat deze Tamtam verschijnt
is de flessenactie afgelopen en hebben we de
grote sponsor(fiets)actie ook al achter de rug.
De tussenstand van de flessenactie laat een
supermooi bedrag zien. In overleg hebben we
besloten dat de opbrengst van de flessenactie
naar de kinderboerderij gaat en de opbrengst
van de fietsactie naar de grote activiteit gaat.
Blijft er over? Dan krijgt de kinderboerderij
nog meer! In de volgende Tamtam zullen we
de eindstand bekend maken!
In overleg met de kinderboerderij is besloten
van het bedrag nieuwe hooiruiven voor in de
stallen bij de schapen en geiten aan te schaffen; hier is een grote behoefte aan en het is
natuurlijk superleuk voor de dieren. Vlak voor
zomerkamp mogen we daar ook een paar
uurtjes gaan helpen; hoe leuk is dat?!
De grote activiteit is ook al gereserveerd. De
Scouts hebben deze, samen met de leiding,
uitgekozen. We gaan Fun Tuben, Aqua Tuben
en Extreme Tuben! Voor wie nieuwsgierig is;
kijk dit Youtube filmpje maar; het is leuk,
uitdagend en spannend (typisch Scouting); het
is zeker geschikt voor onze scoutsleeftijd en de
leiding? Die doet uiteraard mee!
http://www.youtube.com/watch?v=s4hJEfmqX3E

DE REIS RICHTING ZOMERKAMP…
We gaan op reis richting zomerkamp, alleen
om daar te komen moeten we eerst nog een
paar opkomsten gaan beleven; en dat worden
leuke opkomsten! Juni wordt een leuke actieve
maand met een aantal externe activiteiten, na
de sponsoractie op 1 juni hebben we 8 juni
een kleine wijziging in het programma. In
plaats van de FSC actie gaan we verder met
het insigne houtvesten en kampvuur. Wij als
leiding vinden het belangrijk dat iedereen vòòr
het zomerkamp zijn/haar insigne houtvesten
en kampvuur heeft; aangezien we op kamp
dagelijks een kampvuur zullen gaan maken.
15 juni staat in het teken van kriebelige kruiperige natte slootbeestjes; we gaan ’s ontdek-
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ken wat er allemaal leeft in onze Schiedamse sloten!
22 juni wordt een echte verrassingsopkomst;
we vertellen pas op het punt van verzamelen
wat we gaan doen. Let wel; dit wordt een
middagopkomst! Verdere info ontvangen jullie
z.s.m.; er zijn aan deze middag geen kosten
verbonden.
De laatste opkomst van juni is het dan zover;
dan gaan we de grote activiteit vanuit de
sponsoring doen!
En dan…dan gaan we naar juli en dan hebben
we nog 2 opkomsten voor het zomerkamp! 1
opkomst gaan we naar de kinderboerderij om
de dieren blij te maken met onze gift vanuit
de sponsoring en om daar ‘s een handje mee
te helpen. De andere opkomst staat in het
teken van zomerkamp; we zullen alvast wat
spullen klaarleggen en vooral veel buiten zijn;
want dat zijn we de hele week op kamp ook!
En dan, dan is onze reis tot het zomerkamp
afgelopen en dan gaat, op 20 juli, de nieuwe
reis beginnen; namelijk de Reis om de Wereld,
ofwel het zomerkamp van het Oerwoudvendel! En daar hebben we zin in!

DE GLIMWORMPJESKRING
DEELNAME ZOMERKAMP
De leiding besteed momenteel veel tijd aan
het voorbereiden van het zomerkamp. Nog
slechts 6 weken en dan vertrekken we al.
Helaas missen we nog heel wat deelnamestrookjes. Van de kampbrief die in april al is
verzonden wilden we graag de strookjes uiterlijk 18 mei terug hebben zodat de leiding weet
voor hoeveel kinderen het zomerkamp georganiseerd moet worden. Inmiddels is deze datum al twee weken voorbij en hebben we van
de 19 kinderen slechts 7 strookjes terug ontvangen. Op deze manier wordt het voor de
leiding wel erg lastig om het zomerkamp goed
voor te bereiden. Voor ons is het heel belangrijk strookjes op tijd terug te krijgen, ook als
uw kind niet deelneemt. Zo weten we op wie
we kunnen rekenen. Kijkt u nog even of u de
kampbrief nog heeft en vult u het strookje
alsnog in? De (7) ouders die het strookje wel
hebben ingeleverd: bedankt!
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WEEKEND WASSENAAR

gemaakt zijn rond de bouw van de A4. In hun
overleggen met de verschillende overheden en
de aannemer zullen zij ook aandacht blijven
vragen voor de bouw van het geluidsscherm
achter ons gebouw.

Vorige week waren de Welpen op weekend in
Wassenaar. En wat voor weekend! Op vrijdagavond kwamen we aan bij het gebouwtje midden in het park Oosterbeek. Een wat hyperige
regisseur, aanstellerige hoofdrolspeelster en
krenterige producent heetten de Welpen welkom als de hoofdrolspelers in een film. De rest
van het weekend hielden we audities,
schminkten we onszelf, maakten rekwisieten
en werd het een heel leuk weekend. Helaas
bleek wel dat de concurrent het script voor de
film had gestolen, maar daar wisten de Welpen gelukkig wel raad mee. Als de montage
gereed is, gaat de gemaakte film binnenkort in
première.

STICHTING SCOUTING TONO
De vrijwilligers van het stichtingsbestuur doen
elke maand weer hun best om de kinderen zo
goed mogelijk het spel van Scouting te laten
spelen. En daar is best veel voor nodig.
Allereerst is op een stormachtige avond het
dak van het pionierpalenhok afgewaaid. Het
gevolg is dat het pionierhout onvoldoende
beschermd is tegen de regen. Volgens planning is 7 juni een nieuw dak geplaatst.
Ook is er weer een overleg geweest met A4All,
de aannemer die de A4 bouwt en het geluidsscherm achter ons gebouw zal plaatsen. Het
blijkt dat de ruimte bij de rijksweg om het geluidsscherm neer te zetten net bij ons gebouw
wel erg krap is, en er is nog onduidelijkheid
over welke grondlagen er onder dit gebied
liggen. Dit laatste heeft grote invloed op het
risico van onderaardse grondverschuivingen,
en is dus van invloed op het risico dat ons
gebouw loopt bij de verbreding van het talud.
Rond ons gebouw zijn grondboringen uitgevoerd om duidelijkheid te krijgen over de
grondlagen, en afhankelijk hiervan kunnen de
plannen verder ontwikkeld worden. Vooralsnog
is de bouw van het geluidsscherm nog steeds
gepland tussen half september en eind oktober.
Parallel hieraan heeft het stichtingsbestuur ook
een overleg gehad met de voorzitter van de
Stichting Batavier. Deze stichting bestaat uit
een groep verontruste burgers, die toe willen
zien op het (nakomen van) de afspraken die

De gemeente Schiedam heeft als eigenaar van
het pand het laatste restje asbest uit het gebouw laten halen. In het lokaal boven rechts
bleek nog een stukje asbesthoudend zeil onder de vensterbank te zitten. Daarna is de
vensterbank geinspecteerd en bij een derde
bezoek is een nieuwe vensterbank geplaatst.
Ook heeft de gemeente een keuring uit laten
voeren op de electra in ons gebouw, inclusief
de noodverlichting. Met de vervanging van
een enkel lampje voldoet het geheel nu weer
aan alle eisen.
Een grote onduidelijkheid blijft er nog wel bestaan rond de eigendomssituatie van ons gebouw. Er komen steeds meer signalen binnen
dat de gemeente de verkoop op de lange
baan heeft geschoven, maar officieel zijn we
nergens over geïnformeerd. Wel heeft het
stichtingsbestuur besloten te onderzoeken of
het zin heeft om de twee jaar geleden afgeblazen verbouwing van de keuken en de natte
groep opnieuw op te starten. Heeft u nog vragen over het (vrijwilligers)werk van het stichtingsbestuur, neem dan even contact op met
de leiding of spreek R. Spruit (Dolfijn) even
aan. In het bijzonder is het stichtingsbestuur
nog op zoek naar iemand die de taak van
secretaris van het bestuur op zich zou willen
nemen. Misschien iets voor u?

ACTIVITEITENKALENDER
8 en 9 juni . .
13 juli . . . . . .
20 t/m 25 juli
20 t/m 26 juli
7 september .
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Scouting Fun-days in Walibi
. . . . . . . . Laatste opkomst
. . . . . . Zomerkamp Welpen
. . . . . . Zomerkamp Scouts
. . . . . . . . . Eerste opkomst

VERJAARDAGSKALENDER
De jarige joppen van juni van harte
gefeliciteerd!
4
5
5

Chikai (N. Doek) . . . . . . . . . . . . Staf
Bram Lansbergen (10) . . . . . . . Welp
Duif (S. Polderman) . . . . . . . . . . Staf

