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DE GLIMWORMPJESKRING
Heel wat Welpen vonden het maken van
een stop-motionfilm erg bijzonder om te
doen. Weet u wat een stop-motion film is?
Je maakt met poppetjes en een decor een
scene. Dan maak je een groot aantal
foto’s, waarbij je telkens de poppetjes iets
verplaatst. Daar de foto’s achter elkaar te
monteren krijg je een filmpje met
bewegende poppetjes. De Welpen weten
er inmiddels alles van, nu ze zelf zo’n
filmpje hebben gemaakt. Eerst opnemen,
en een week later konden we de
gemonteerde filmpjes bekijken. Verder zijn
bij de Glimwormpjeskring Iman en Beka
geïnstalleerd. Zij horen er nu ook echt bij.
Gefeliciteerd! Hoogtepunt was toch wel het
bezoek van de uilenier die enkele levende
uilen had meegenomen. Zo mocht
iedereen zelfs even een echte uil op zijn
hand houden. Erg spannend met deze toch
wel grote roofdieren. De Welpen sloten
tenslotte de maand af met een bezoek van
twee Zwarte Pieten en het maken van een
klein (chocolade-)Pietje. En wat een leuke
cadeautjes had Ssinterklaas meegegeven!
Elke Welp heeft nu een prachtig, handig
klein, zaklampje met een Scouting
Tono-groep inscriptie.
Voor de rest van december gaan de
Welpen nog op pad in de jungle. Helaas
zullen we wel Marit moeten gaan missen
die over zal stappen van de Scouting
Tono-groep naar een ‘bijzondere eisen’
(BE) Scoutinggroep. Natuurlijk komt ze
nog wel even afscheid nemen.
Voor het einde van het jaar wenst de
leiding van de Glimwormpjeskring alle
kinderen en ouders vast een prettig
kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Na
het kerstfeest op 21 december zullen we
even vakantie houden, en we verwachten
jullie op 11 januari weer terug. Denken
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jullie nog aan het weekend dat we al op
18 en 19 januari zullen houden? De brief
voor dit weekend is onderweg.
ZOMERKAMP WELPEN
Het lijkt nog ver weg, maar de leiding van
de Glimwormpjeskring is al hard aan het
werk voor het zomerkamp van de Welpen
van 19 tot en met 24 juli. We zijn nu druk
op zoek naar een geschikt groepshuis. Er
zijn er inmiddels meerdere
aangeschreven, dus nu is het even kijken
welke beschikbaar zijn en we kunnen
bezoeken om te beoordelen of het
geschikt is voor ons zomerkamp. We
houden jullie natuurlijk op de hoogte,
maar hou de eerste week van de
zomervakantie maar vast vrij!

HET OERWOUDVENDEL
En zo gaan we alweer richting het einde
van het scoutingseizoen voor dit jaar! Wat
is de tijd snel gegaan zeg! Maar…we
hebben weer leuke dingen achter de rug,
met als hoogtepunten het eigen
gebouwde pionierobject, wat toch een
behoorlijk aantal weken heeft gestaan. En
natuurlijk niet te vergeten de uilen die
langs zijn gekomen! Wat een interessante
opkomst was dat, met 8 mooie
uilen/vogels met als hoogtepunt ermee op
de foto mogen. En volgens mij is elke
Scout met de grote Oehoe op de foto
geweest. Toch best zwaar, 3.5 kilo op je
arm!
We sluiten dit jaar af op 21 december met
de gezamenlijke kerstviering; dit belooft
ook weer iets leuks te worden.
We starten nieuwe scoutingseizoen op 11
januari op het groepshuis. In de
kerstvakantie gaat de leiding hun uiterste
best doen een leuk en uitdagend
programma te verzinnen!
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STICHTING SCOUTING TONO
Het bestuur van de Stichting Scouting
Tono probeert het reilen en zeilen van de
Scouting Tono-groep zo goed mogelijk te
ondersteunen. Vorig jaar is aangekondigd
dat we toen geen contributieverhoging
door zouden voeren, maar met ingang van
1 januari 2014 hier niet onderuit zouden
kunnen. In het licht van de huidige
economische omstandigheden heeft het
bestuur toch besloten de
contributieverhoging uit te stellen.
Hiermee hopen we onze leden iets
tegemoet te komen. De contributie zal in
2014 dus gelijk blijven aan de huidige
contributie. Voor 2015 zullen we de
situatie opnieuw beoordelen, maar
waarschijnlijk zal er dan wel een kleine
inflatiecorrectie toegepast moeten worden.
KLUSTEAM
Het klusteam van de Stichting Scouting
Tono is hard aan het werk geweest. Bij het
Welpenlokaal zijn de scharnieren van een
van de ruiten vervangen. Hierbij zijn direct
inbraakwerende scharnieren toegepast.
Verder is er een flink aantal “kleine
klusjes” uitgevoerd, waaronder het
vervangen van een kapotte
thermostaatknop, vervangen van een
buitenlamp en reparatiewerkzaamheden.
Allemaal zeer noodzakelijk om de kinderen
het spel van Scouting te kunnen laten
spelen bij de Scouting Tono-groep. Wil u
zelf ook helpen? Laat dit dan weten bij de
leiding van uw kind of mail naar
stichting@scoutingtono.nl
GELUIDSSCHERM
Iets meer dan de helft van het
geluidsscherm achter ons gebouw is
geplaatst. Aangezien ons gebouw niet
onderheid is, hielden we dit scherp in de
gaten. We zijn dan ook blij dat de
afspraken die in meerdere overleggen met
de aannemer zijn gemaakt allemaal netjes
na zijn gekomen en ons gebouw geen
zichtbare schade heeft opgelopen. Wel
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merken we dat de boomgaard nu ’s
avonds wel erg donker is, maar het geluid
is wel duidelijk afgenomen, wat wel erg
fijn is. Voor februari moet ook het
resterende deel van het geluidsscherm
geplaatst zijn.
SINTERKLAASACTIE
Als u dit leest is de sinterklaasactie weer
afgelopen. Als financiële actie organiseert
de Stichting Scouting Tono ieder jaar een
sinterklazencentrale. Op de verhuur van
ons gebouw na is dit de grootste
inkomstenbron in een financieel jaar. Zo
kunnen we de contributie voor uw kind
beperken tot een redelijk bedrag. Vanaf
deze plaats wil het bestuur graag alle
vrijwilligers die zich ook dit jaar weer
enorm ingezet hebben voor de
sinterklazencentrale heel hartelijk
bedanken!

INTERVIEW
Iedere Tono Tamtam stellen we u graag
een van onze vrijwilligers voor. Deze
maand Dolfijn (R. Spruit), voorzitter van
de Stichting Scouting Tono en o.a. leider
bij de Glimwormpjeskring (Welpen).
Tsja, ik ben al een tijdje lid van Scouting,
sinds februari 1979 om precies te zijn. Dat
was eerst bij een andere scoutinggroep in
Schiedam omdat de Scouting Tono-groep
toen nog een meisjesgroep was. Een
beetje bij toeval ben ik zo’n 24 jaar
geleden bij de Scouting Tono-groep
gevraagd, dus ik hoop volgend jaar een
jubileum te kunnen vieren. Met twee
onderbrekingen heb ik altijd bij de
Glimwormpjeskring leiding gegeven, maar
daarnaast ben ik ook o.a. drie jaar
scoutsleiding geweest toen de Welpen nog
’s middags draaiden en de Scouts ’s
ochtends. Dat waren lange, maar leuke
dagen. Het leuke vind ik van Scouting dat
je zo ontzettend veel verschillende dingen
kunt doen. En of je nu leider bent of
bestuurslid, met zijn allen probeer je wel
hetzelfde doel te bereiken: een zo leuk
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mogelijk spel van Scouting waarmee je
een bijdrage probeert te leveren aan de
ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Sinds 1989 heb ik ook verschillende
bestuursfuncties gedaan, waaronder
groepssecretaris, ledenadministratie, 8 jaar
groepsvoorzitterschap en nu al 7 jaar
voorzitter van het stichtingsbestuur. Op de
kennismaken/vrijwilligers-pagina op onze
website staat inmiddels een aardig lijstje.
Afwisselend, en erg leuk om je op al die
verschillende manieren in te zetten voor de
groep. En hierbij kan je dit zo uitgebreid
maken of beperkt houden als je zelf wilt!
Erg handig nu ik inmiddels een gezin heb
met drie kinderen. Toch kan ik het
gelukkig nog aardig combineren met mijn
huidige functies en beleef ik elke week
veel plezier bij onze club. Iets dat ik zeker
aan iedereen kan aanraden!

VACATURE
Voor het bestuur van de Stichting Scouting
Tono zijn we op zoek naar een secretaris
die mee wil helpen om de wekelijkse
scoutingactiviteiten van de kinderen
financieel en materieel mogelijk te maken.
De secretaris notuleert de, meestal vier,
vergaderingen per jaar en stelt in overleg
met de voorzitter de agenda samen. Naar
vermogen help de secretaris, samen met
de andere bestuursleden, bij het regelen
en beheren van de financiën, het gebouw
en de materialen van de Scouting
Tono-groep. Vergaderingen worden altijd
in onderling overleg vastgesteld, zodat het
past bij je eigen wensen en
mogelijkheden. Geïnteresseerd? Vraag dan
eens geheel vrijblijvend meer informatie
via de leiding van uw kind, of neem
contact op met R.Spruit@Scoutingtono.nl
voor een informatief gesprek. Met een
paar uur per maand helpt u hier de
Scouting Tono-groep enorm mee!
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ACTIVITEITENKALENDER
21 dec . . Kerstviering en laatste opkomst
21 dec t/m 5 jan . . . . . . . . Kerstvakantie
11 jan . . . . . . . . . Eerste opkomst 2014

VERJAARDAGSKALENDER
De jarige joppen van december van harte
gefeliciteerd!
16
16
21
23
24
26

Dana Janzen (10) . . . . . . . . Welp
Glenn van Harmelen (14) . . . Scout
Beka Getiasjvili (10) . . . . . . . Welp
Jesse Vervoort (12) . . . . . . . Scout
Dolfijn (R. Spruit) . . Staf/Stichting
Jeffrey Lenos (8) . . . . . . . . . Welp

