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DE GLIMWORMPJESKRING
Begin februari hebben de Welpen de boel
eens omgedraaid: niet de leiding, maar de
Welpen mochten –per nest- een opkomst
verzinnen en voorbereiden. Een mooie
oefening in samenwerking en vooruit
denken. En dat zijn twee fantastische
opkomsten geworden. De eerste zaterdag
zijn we onder andere aan de grafitti
gegaan. De Welpen konden zelf hun
”piece” maken. Wegens de harde wind
moest dat wel binnen, maar gelukkig bleek
de verf veel minder te morsen dan
gevreesd en het zijn hele mooie
kunstwerken geworden. Ook de andere
groep had een week later een mooie
opkomst, zij het dat die ook enigszins
uitliep.
Tijdens de viering van Denkdag/ BadenPowelldag hebben we afscheid genomen
van aardig wat Welpen die overvlogen naar
de Scouts. De groep Welpen is nu
beduidend kleiner, en we merken dat de
groep al direct weer wat knusser is. Ook is
er weer genoeg ruimte voor vriendinnetjes
of vriendjes. De overblijvende Welpen zijn
nu verdeeld over het rode en het blauwe
nest. Voor de Welpen die zijn overgevlogen
naar de Scouts: wij wensen jullie heel veel
plezier!
PLAYBACKSHOW
Een van de jaarlijkse hoogtepunten komt er
weer aan: de PlaybackShow. Sinds 1986
een jaarlijks terugkerend fenomeen bij de
Scouting Tono-groep. De Welpen zijn, als
het goed is, al druk aan het verzinnen
welke nummer(s) ze doen, met wie, en met
welke aankleding. De jury is zich al aan het
voorbereiden op wat ongetwijfeld weer een
moeilijke keuze zal gaan worden. Jullie
hebben toch wel allemaal al je ouders,
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broertjes, zusjes, ooms en tantes, opa’s en
oma’s uitgenodigd voor 15 maart?
PROGRAMMABRIEF
In de programmabrief van de Welpen
blijkt een klein foutje geslopen te zijn: het
boerderijweekend staat in die brief
aangekondigd op ’14 en 15 juli,
samenvallend met vaderdag’. De
oplettende lezer had natuurlijk al gezien
dat dit een maandag en dinsdag zijn, en
helemaal niet samenvalt met vaderdag.
Het weekendje slapen in de hooiberg is
natuurlijk op 14 en 15 juni, en dat valt
–helaas maar onvermijdelijk- wél samen
met vaderdag.

HET OERWOUDVENDEL
De maand februari zit er alweer op; we
hebben al heel wat leuke knutseldingen
gemaakt; in januari al alle vogeldingen
(waarvan gretig gebruikt is gemaakt door
de vogels, hebben we gehoord van de
Scouts) en in februari hebben de Scouts
zelf maskers gemaakt van papier maché;
dit waren 2 leuke opkomsten vol
geklieder! Iets wat onze Scouts nooit
vervelend vinden…
In februari hebben we ook weer BP-dag
en Denkdag gevierd; de jaarlijkse feestdag
waarop we Robert Baden Powell en zijn
vrouw Olave Baden Powell herdenken; de
oprichters van, respectievelijk , de Boy
Scouts en de Girl Scouts. Op deze dag
vernieuwen wij de beloftes die we bij de
installatie hebben afgelegd en we vieren
de opkomst met elkaar. Wij hebben dit
jaar weer overgevlogen en we hebben dus
een aantal nieuwe Scouts mogen
verwelkomen bij het Oerwoudvendel. Zij
mochten na deze dag direct aan de slag
met het knopen van hun fluitenkoord,

2 Jaargang 13 - nr.3
want op 29 maart worden zij al
geïnstalleerd als Scout!
Een korte indruk van de komende
opkomsten in maart: 1 maart hebben de
huidige Scouts een eigen opkomst
georganiseerd, waarin de nieuwe Scouts
kunnen zien waar onze Scouts zich graag
mee bezig houden. 8 maart is er feest!
Marjolein is deze dag jarig en samen met
Monica Pool (één van de Scouts die dan
ook net jarig is geweest) organiseren zij
een ouderwets verjaardagsfeestje!
Verder gaan we 15 maart onze EHBO
kennis weer opfrissen en 22 maart gaan we
een groot Levend Stratego spelen! En dan
dus 29 maart; ook een feestelijke
aangelegenheid; onze nieuwe Scouts
worden geïnstalleerd! Bij deze zijn de
ouders van de betreffende kinderen
uitgenodigd om gezellig te komen kijken bij
deze feestelijke aangelegenheid!
DUINENMARSWEEKEND
Op 5 april as. zullen wij weer meedoen met
de jaarlijkse Duinenmars. Met alle Scouts
(en misschien een paar ouders) zullen we
10 km door de duinen van Kijkduin lopen.
Het is altijd een hele mooie tocht en altijd
gezellig met z’n allen, dus die 10 km lijkt
heel veel, maar achteraf blijken de
kilometers voorbij te zijn gevlogen!
De leiding van het Oerwoudvendel heeft
besloten er een weekend omheen te gaan
organiseren; dus van vrijdag op
zaterdagnacht zullen we met z’n allen op
het groepshuis slapen. Het weekend zal
duren van vrijdagavond 4 april tot
zaterdagavond 5 april en zal weer ruim
gevuld zijn met leuke activiteiten,
waaronder de Duinenmars. De brief zal
binnen niet al te lange tijd verstuurd
worden; of al verstuurd zijn op het moment
van uitkomen van deze Tamtam, maar wie
wil dit weekend nu missen?!

STICHTING SCOUTING TONO
Zoals in de vorige Tono Tamtam al
aangekondigd loopt het overleg over de
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geluidswand achter ons gebouw, en dan
vooral het zand dat er vanaf spoelt, nog
door. Daar zal het bestuur van de
Stichting Scouting Tono waarschijnlijk ook
nog wel even mee bezig zijn.
Een leuker bericht is dat de eindstand van
de Specsavers Steunt-actie bekend is.
Weet u het nog? In 2012 heeft de
Scouting Tono-groep meegedaan aan de
internet-stemronde van het Specsavers
filiaal in Vlaardingen. Van de 12
deelnemende doelen zijn we één van de
twee winaars geworden. Het hele jaar
heeft het Specsaversfiliaal gespaard voor
deze twee doelen. Op zaterdag komt een
vertegenwoordiger van dit filiaal een
cheque van € 1.092,= overhandigen. Alle
Specsaversklanten: bedankt!
PAASEIERENACTIE
De paaseierenactie bleek enthousiast
onthaald te worden door alle leden. Erg
leuk om dit te horen. Voor wie het blokje
leeg geprikt heeft: er liggen nog nieuwe
blokjes gereed! Let wel goed op dat je
goed noteert wie er eieren heeft
gewonnen. Wij zorgen dat de winnaars
een doos met eieren ontvangen. Dit zijn
normale kippeneieren. De actie loopt nog
tot en met 29 maart. Met recht kunnen we
dit nu al uitroepen tot de leukste actie van
het jaar: ‘Uw paaseieren voor een prikkie!’

GEZOCHT: NIEUWE ROUTER
Zoals wellicht bekend is, beschikt de groep
al een tijdje over een internet-aansluiting,
en maken we die voor onze leden en
gasten van het Koetshuis beschikbaar via
wifi. Onlangs was er een storing, en toen
bleek de router, die ons het afgelopen jaar
van dienst is geweest, helaas te zijn
“overleden”. Daarom deze oproep: is er
misschien iemand die thuis nog een router
over heeft, en deze aan de groep zou
willen schenken? Neem dan a.u.b. even
contact op met onze netwerkbeheerder via
S.Polderman@scoutingtono.nl . Hopelijk
kunnen we dan snel ons netwerk weer
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beschikbaar maken voor de gasten van ‘t
Koetshuis.

ACTIVITEITENKALENDER
1 mrt . . . . . .
20 mrt . . . . .
29 mrt . . . . .
4 en 5 april . .
5 april . . . . .
12 april . . . . .
18 t/m24 april
14 en 15 juni
19 t/m 24 juli
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. . Begin Paaseierenactie
. . . . . . . . . . Groepsraad
Installatie nieuwe Scouts
. . . . . . Weekend Scouts
. . . . . . . . . . Duinenmars
. . . Einde Paaseierenactie
. . . . . . . . . . . . . . . . HIT
Boerderijweekend Welpen
. . . . . Zomerkamp Welpen

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

Monica Pool (14) . .
Marjolein van Heest
Megan Spruit (9) . .
Ciska Lemmen . . . .
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. . . Scout
. . . . Staf
. . . . Welp
Plusscout

