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DE GLIMWORMPJESKRING

HET OERWOUDVENDEL

Het nieuwe jaar is alweer volop bezig,maar
natuurlijk vergeten we december niet met een
opkomst waar de welpen zelf glas mochten
blazen. Dat viel niet mee, maar onder de
deskundige begeleiding van mw Bijl lukte het
iedereen toch aardig om een kerstbal of glazen
sneeuwpopje te blazen. We hopen dat veel van
de ballen in de kerstboom terecht zijn gekomen.
Met een erg gezellig kerstfeest werd daarna het
jaar afgesloten.
Het leuke aan het nieuwe jaar vonden wij dat er
erg enthousiast werd gevraagd om aan insignes
te kunnen werken. De komende weken proberen
we zo vaak mogelijk na de opkomst gelegenheid
te geven om zelf aan je eigen insignes verder te
kunnen werken. Deze insignes hangen nu ook in
het lokaal, en van elk insigne kan je zien wie het
heeft gehaald. Dus wil je zelf ook, laat het even
weten. Daarnaast zijn de eerste aanmeldingen
voor het hemelvaartskamp (zomerkamp) binnen
gekomen. Ga je ook mee?Vergeet niet je
formulier in te leveren (ook als je niet mee gaat)!
Voor de welpen begon het nieuwe jaar in ieder
geval heel lekker met de appeltaartjes die we
bakten. Dat was nog even doorwerken om het
op tijd af te krijgen, maar wel erg lekker. Voor
de kleine vogeltjes zorgden we door het maken
van een nestkastje. Overigens telt dit nestkasje
ook voor een van de eisen van het insigne
“Thuis.”
De laatste opkomst van januari was wel heel erg
nat, maar toch leuk toen de explorers een leuke
tocht hadden georganiseerd voor de welpen.
Explorers: bedankt! We vonden het erg leuk.

Het nieuwe seizoen is inmiddels weer
begonnen en wij als leiding hebben er super
veel zin! Na de eerste opkomst, waar we een
lekker vuurtje hebben gestookt, zijn we de
tweede opkomst begonnen met programma
maken. En het is weer een programma
geworden om van te smullen, met maar liefst
drie weekendjes, drie maal een week
overschrijdende opkomst en natuurlijk een volle
week zomerkamp van 9 t/m 16 juli! Aan het
begin van februari maken de scouts eigen
opkomst, halverwege februari houden we al het
eerste weekend en op 20 februari hebben we
een groepsopkomst met Baden Powelldag.

Voor de komende tijd is de leiding al weer hard
aan het werk. Voor het zomerkamp wordt er
weer wekelijks geklust. Met Scouting Regio
Maasdelta zijn we in overleg over de komende
regionale activiteiten die we samen met de
andere welpen uit de regio doen. Er komen dus
nog heel wat leuke, bijzondere en uitdagende
activiteiten aan!

AFDELING 425
WEEKEND VAN 8 T/M 10 JANUARI
Vrijdag:
Het was koud en daar stonden Jeremy, Kelsey
en Thomas dan om kwart over acht te wachten
op Monica, want die was zoals gewoonlijk weer
te laat. We hadden nog geen idee waar we
naar toe gingen met ons weekend, de enige
informatie die we kregen was dat het ongeveer
één uurtje rijden was. Toen Monica eindelijk op
de groep was krijgen we een cryptische
omschrijving van de locatie:

De plaats is een bloemig gebied tussen de
bergen. De straat is de duurste straat van het
Nederlandse monopoly bord en het
huisnummer is hetzelfde als het huis van onze
begeleider Lukas.
Met deze informatie kwamen we er wel achter
dat dit Roosendaal, Kalverstraat 1 was, ter
controle kregen we dan de naam van de
Scoutinggroep Baden Powell. Na ongeveer een
uurtje rijden in het best wel kleine autootje van
Thomas, kwamen we aan bij onze bestemming.
De avond zat vol met lekker kletsen en
spelletjes spelen (zoals Bean Boozled). En zo
gingen de Explorers redelijk op tijd naar bed.
De volgende ochtend moesten ze weer vroeg
op, want ze moesten om negen uur uit het
gebouw zijn.
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Zaterdag:
De volgende ochtend moesten we ons een beetje
haasten omdat iemand zijn wekker was vergeten
te zetten, maar gelukkig kwamen we nog op tijd
weg uit het gebouw. We mochten tot half zes die
middag niet meer in het gebouw zijn, dus
werden we ergens gedropt. De Explorers hadden
geen idee waar ze werden gedropt, maar
gelukkig werd dit al snel duidelijk toen we
richting de Belgische grens reden. Lukas bleef
maar verder doorrijden tot het centrum van
Antwerpen, en daar werden we ook gedropt.
De Explorers zijn daar snel naar Starbucks
gelopen, want daar is gratis Wifi, zodat we onze
manieren terug naar Roosendaal konden
bespreken. De treinkaartjes waren te duur, en
het was ook nog wel 36,7 km lopen. Uiteindelijk
was de keuze gemaakt: ze gingen eerst lopen tot
de Nederlandse grens en vanaf daar met de trein
naar Roosendaal. Het was niet moeilijk om
Antwerpen uit te komen en richting het noorden
te lopen, maar toen we buiten de stad kwamen
was het wel lastiger om een weg te volgen naar
de grens. Onderweg hebben ze ook nog ergens
een souvenir vanuit België meegenomen, en het
was hartstikke gezellig. Na ongeveer 4 uur te
hebben gelopen, kwamen we aan in Kappellen.
Dat was voor sommige van ons een opluchting
omdat er een aantal naar de wc moest. Ze
hebben daar ook besloten om verder te reizen
met de trein. Toen we eenmaal aankwamen in
Roosendaal, kwamen de Explorers erachter dat
het ook nog eens 5 km lopen was naar de
scoutinggroep. Ze hebben in totaal 18,5 Km
gelopen!
Die avond is het programma voor de komende
maanden bedacht en ingedeeld, met natuurlijk
de datums voor het Zomerkamp en andere
speciale opkomsten. (Monica's Verjaardag) Ook
is er die avond nog een leuk spelletje (Cluedo)
gespeeld en nog bezoek gehad van een
scoutsstaflid.
Zondag:
Zondag was het helaas weer de laatste dag,
gelukkig mochten ze wel uitslapen. Na het hele
gebouw te hebben opgeruimd zijn we terug naar
Schiedam gereden en daar nog even middag
gegeten. Dat was het einde van het Nieuwjaars
weekend 2016, het hele weekend is goed
gelopen en de Explorers hebben het reuze naar
hun zin gehad.
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VAN DE STICHTING
Het einde van het jaar is een relatief rustige
periode geweest voor het bestuur van de
Stichting Scouting Tono. Dat wil niet zeggen
dat we helemaal stil zitten. Uiteraard is er weer
overleg gevoerd met de collega-scoutinggroepen uit Schiedam. Ook is de gemeente
Schiedam op bezoek geweest in ons gebouw
om even rond te kijken en bij te praten over
het vastgoed en de relatie met andere
vrijwilligersorganisaties in de omgeving. De
gemeente heeft aangegeven op termijn in
overleg te willen over het gebruiksmodel van
het gebouw, maar concreet nog niets te willen
wijzigen. Vanuit het stichtingsbestuur denken
we hier zeker in mee. Daarnaast wordt er
gekeken naar de aanslag van de OZB-belasting
en dan vooral rond de vraag of deze wel klopt.
In het kader van belasting kijken we ook naar
het afval. Sinds wij een scheidingsstation
hebben, is er ongeveer één zak restafval per
maand. Toch worden we als scoutinggroep
aangeslagen als “klein bedrijf”, wat betekent
dat we € 500,= per jaar betalen. Dat is ruim €
40,= per vuilniszak! Ook in het komende
overleg met de wethouder zal dit punt aan de
orde komen.
Mochten er nog vragen zijn over de
werkzaamheden van het bestuur van de
Stichting Scouting Tono, mail dan gerust even
naar stichting@scoutingtono.nl

ACTIVITEITENKALENDER
6 februari . .
20 februari .
1 t/m 3 april
4 t/m 8 mei
9 t/m 16 juli
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Regio-activiteit Welpen
. . . BP-dag & installatie
. . . . . . . . . Exploriteit
. . Zomerkamp Welpen
. . . Zomerkamp Scouts

VERJAARDAGSKALENDER
De jarige jop van februari: van harte
gefeliciteerd!
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P. Zuurmond . . . . . . . . . . . Stichting

