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VAN HET OERWOUDVENDEL

DE GLIMWORMPJESKRING

Op het moment van schrijven zijn we druk,
drukker, drukst bezig met de voorbereidingen
voor het zomerkamp. De fietsroute is
uitgetest; een paar uitstapjes gereserveerd; de
spellen zijn in de maak; oftewel, de leiding
heeft het er maar druk mee! Maar het is wel
leuk druk; want we zijn toch bezig met leuke
dingen organiseren!
Dat zomerkamp komt eraan, maar we zijn er
nog niet! Eerst staat er nog een belangrijk
punt op de agenda; namelijk de opbrengst
vanuit de flessenactie doneren aan de
kinderboerderij. En wat zijn ze daar blij mee!
Er worden spullen aangeschaft waar ze
normaal het geld niet voor hebben en dat is
voor de beesten natuurlijk alleen maar leuk.
13 juli is de dag dat dit alles gaat gebeuren;
we gaan een paar uur op de kinderboerderij
vertoeven en allemaal leuke dingen doen!
Waarschijnlijk is de pers er ook bij; dus
aandacht genoeg!
De opbrengst vanuit de sponsoractie hebben
we al goed besteed; op 29 juli zijn we met de
Scouts gaan tuben in Bergschenhoek. Wat was
het leuk, wat ging het hard en wat was
iedereen nat! Er zijn veel leuke foto’s gemaakt
en we hebben alleen maar lachende gezichten
gezien; dus deze activiteit was zeer geslaagd!
Een ander klein deel van het opgehaalde geld
gaan we op zomerkamp besteden. Waaraan?
Dan komt het beroemde scouts-zinnetje (wie
is ‘m dit keer?): dat zie je vanzelf wel!

De maand juni begon voor de Welpen erg
leuk met de vossenjacht van Scouting Regio
Maasdelta in Vlaardingen. Niet alleen moesten
de vossen gevonden worden, ze wilden pas
een stempeltje geven als je een opdrachtje bij
ze had gedaan. Na lang zoeken wisten onze
Welpen gelukkig wel alle vossen te vinden.
We waren ook niet de enigen die de
vossenjacht leuk vonden, getuige de stukjes
in de krant.
Na de installatie van Darko hebben de Welpen
zelf jam gemaakt. Waar in eerste instantie
enkele Welpen nog riepen dat zelf jam maken
helemaal niet kon en ook wel niets zou
worden, bleek al snel dat de meiden en
jongens steeds enthousiaster werden.
Na een opkomst waarbij enkele stafleden een
soort van behekst leken en alles
achterstevoren deden, zijn we als laatste in
juni hutten gaan bouwen. Met een steeds
warmer zonnetje kwamen er weer
fantastische creaties te voorschijn.
Tot aan het zomerkamp zijn er nu nog maar
twee opkomsten: de kampvoorbereiding (die
natuurlijk voor iedereen leuk zal zijn!) en de
laatste opkomst voor de zomervakantie
waarbij we naar de Ontdekhoek gaan. Dit is
een leuke en leerzame ‘speeltuin’ waar de
kinderen zelf allerlei experimentjes kunnen
doen. Vergeet niet uw kind op te geven, én
even aan te geven of u kunt helpen met het
vervoer waarvoor we nog enkele ouders
zoeken die willen rijden.
Op 20 juli is het dan zo ver: het hoogtepunt
van het jaar, het zomerkamp. De vertrekbrief
met de laatste informatie is bijna klaar.
Daarna houden ook wij even zomervakantie.
Alle welpen zijn dan op 7 september weer van
harte welkom. Oh ja, een week later, op 14
september houden we onze jaarlijkse Scouting
Tono-groep Open Ochtend annex
vriend(innen)dag. Nodig dus al je vriendinnen
en vriendjes, die eens bij Scouting willen
komen kijken, nu vast uit en neem ze de
tweede week na de zomervakantie lekker
mee!

Nog even een puntje van andere orde: er zijn
wat Scouts bezig met insignes, helemaal super
natuurlijk! Wij houden wel van dit initiatief.
Alleen…de insignes zijn bij de scoutsshop
€0.10 duurder geworden; dus wil je een
insigne bij ons aanschaffen? Dan kost je dit nu
€1,70 i.p.v. €1,60!
Dit was het laatste stukje voor zomerkamp!
Iedereen alvast een hele fijne vakantie
toegewenst en we zien jullie (en vriendjes en
vriendinnetjes) allemaal graag weer terug na
de vakantie!
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Al twee keer is Ikki komen kijken. Ikki? Maar
we hadden toch al een Ikki? En dat klopt ook,
maar ook R. Evertse heeft nog ‘Ikki’ als
stafnaam, en ruime ervaring als Welpenleiding
bij een andere scoutinggroep. Nu kijkt hij af en
toe rond en heeft hij aangegeven het komende
jaar met enige regelmaat wel eens in te willen
vallen. En dat komt mooi uit, want Myo (D.
Staal) heeft grote plannen om stage te gaan
lopen in Australia. Ontzettend leuk natuurlijk,
maar dan zullen we hem wel moeten missen in
ons stafteam. Er is nog niet bekend bij welk
bedrijf de stage gelopen zal worden, dus we
duimen heel hard voor Myo!

STICHTING SCOUTING TONO
STEMACTIE
In de vorige Tono Tamtam deden we een
oproep om te stemmen op de Scouting
Tono-groep bij de nieuwste stemactie van
Specsavers. En dat hebben we geweten! Maar
liefst 5.787 stemmen kregen we! Hierdoor
hebben we een reclamecampagne gewonnen,
ter waarde van Eur 500,=. Specsavers biedt
ons voor dit bedrag een advertentie aan in Het
Nieuwe Stadsblad. De bedoeling is dat deze
advertentie anderhalve week voor onze Open
Ochtend in de krant komt te staan. Zo kunnen
we nog meer kinderen laten zien hoe
ontzettend leuk Scouting is bij de Scouting
Tono-groep. Voor iedereen die zijn stem een
of meerdere keren heeft uitgebracht:
ontzettend bedankt voor de moeite! En het
was dus zeker die moeite waard.

REKENINGNUMMERS
In de ledenadministratie zijn ondertussen alle
bankrekeningnummers omgezet naar het
nieuwe BIC/IBAN-formaat. Die zullen nog niet
direct gebruikt worden, maar vanaf januari
zullen de incasso’s gebruik gaan maken van de
omgezette banknummers. Wilt u uw gegevens
nog even controleren? Log dan in op
http://sol.scouting.nl en bekijk daar de
ledenadministratie van uw kind. Kloppen de
rekeningnummers niet, dan kunt u ze direct
zelf aanpassen.

ALGEMEEN
De zomerkampen staan voor de deur. We
wensen alle leden die meegaan op kamp een
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fantastisch kamp toe! Daarna is het vakantie
tot 7 september, als we jullie, misschien nog
nagenietend van de vakantie, weer terug
verwachten.

OPEN OCHTEND
De tweede week na de zomervakantie houdt
de Scouting Tono-groep haar Open Ochtend.
Tevens is het dan vriendinnen- en
vriendjesdag. Dus kijk nog eens goed om je
heen in je klas, straat of familie. Waarschijnlijk
zijn daar meerdere kinderen die graag nog
eens vrijblijvend een ochtend mee zouden
willen doen met de Scouting Tono-groep. Op
14 september mag je ze allemaal meenemen
naar onze Open Ochtend. Nodig ze nu vast
uit!

ACTIVITEITENKALENDER
13 juli . . . . . .
20 t/m 25 juli
20 t/m 26 juli
31 augustus .
7 september .
14 september
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. . . Laatste opkomst
. Zomerkamp Welpen
. Zomerkamp Scouts
Vrijwilligersbarbecue
. . . . Eerste opkomst
. . . . . . . . Open dag

VERJAARDAGSKALENDER
De jarige joppen van juli en augustus van
harte gefeliciteerd!
5-7
5-7
15-7
26–7

Stijn Hagoort (14) . . .
Timo Hagoort (14) . .
Brendan van Vliet (8) .
Martijn Zuurmond (12)
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Scout
Scout
Welp
Scout

1-8
7-8
8-8
10-8
11-8
17-8
30-8

Dave Huybens (11) . .
Jeremy Janzen (13) . .
Myo (D. Staal) . . . . .
Raaf (R. Schaap) . . . .
Manu op ten Berg (10)
Nailah Fahruding (11)
Joost Lansbergen (12)
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Welp
Scout
. Staf
. Staf
Welp
Welp
Scout

