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BEVERNIEUWS
Op 19 mei was er een Bever-opkomst, maar
Roosmarijn en Stanley waren op vakantie? Hoe
moest dat nou? Gelukkig was er een aantal
stafleden van de BvH-groep, die wel wilden
komen helpen, en samen met Keet en Rebbel van
onze eigen Scouts, hebben zij ervoor gezorgd dat
de Bevers toch een hele leuke middag hadden.
Uiteindelijk waren er zelfs meer stafleden dan
Bevers! Namens de Bevers (en natuurlijk
Roosmarijn en Stanley) allemaal heel erg bedankt
voor jullie hulp!

DE GLIMWORMPJESKRING
April kondigde de lente aan, dus de welpen
gingen weer meer en meer naar buiten.
Natuurlijk tijdens de Duinenmars. Het bleek die
dag zelfs zulk mooi weer dat we voor het eerst in
jaren konden pootjebaden in de zee, wat een
paar welpen er toe verleidde om direct maar tot
over kniehoogte door de zee te stappen. Met het
mooie weer was het echter allemaal zo weer
droog. Het werd een heerlijke dag, waarbij de 5
kilometer zo weggestapt waren. Bij het kampvuur
een week later was het opnieuw prima weer en
konden we ook nog enkele knopen oefenen. De
meeste welpen hebben nu aardig de platte
knoop, de schootsteek én de paalsteek onder de
knie. Gelukkig konden we de 22e weer een
nieuwe welp installeren: Floor. We hopen
natuurlijk dat er nog veel meer welpen bij
komen, dus meer vriendjes en vriendinnen zijn
altijd welkom! Gelijk met de installatie oefenden
we ook op speelse wijze verschillende
tochttechnieken en die kwamen eind april goed
van pas toen Chil ons beschreef waar hij een en
ander uit de lucht had zien vallen. Met zijn
aanwijzingen gingen we op zoek, en wisten een
zakje met snoepjes te vinden. Een groepje liep
iets verkeerd, maar leerde daar wel heel veel
van.
In mei rekenen we op net zulk goed weer.
Natuurlijk tijdens de Schiedamse Scoutingdag
waarover in deze Tono Tamtam apart informatie
is te vinden. De welpen gaan ook nog een groot
spel spelen in het park, maar wat verklappen we
natuurlijk nog niet. Verder zijn we hard aan het
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werk om op bezoek te kunnen bij een
bijzondere instantie. We weten alleen nog niet
of dat gaat lukken, dus we houden jullie op de
hoogte!
Het leuke is dat er ook weer de nodige insignes
zijn verdient. Floor haalde het insigne 'ik' en
Connor het zakmesinsigne. Van vrijwel alle
insignes hebben we nu de uitleg op papier
liggen, dus als je thuis een insigne wil doen,
kan je de uitleg nu gewoon meenemen en hier
verder aan werken. Zo worden insignes nog
leuker!

HET OERWOUDVENDEL
Hallo allemaal,
Het is weer een gezellige maand geweest bij
het oerwoudvendel en er is van alles gedaan.
Een Ehbo opkomst. Lekker 10 km lopen met de
duinenmars; er werd lekker doorgelopen en we
waren vlot weer terug op het startterrein
Met pasen is een paascasino opgezet met als
inzet paaseitje mmm lekker. Er is ook nog wat
aan de knooptechnieken gedaan er is een Aframe gepionierd om daar iemand in te zetten
en met samenwerking zo een stukje te lopen.
Dit bracht her en der wat moeilijkheden maar
het is uiteindelijk geluk. Daarna stond er een
nieuwe opdracht voor de deur, of beter gezegd:
88 opdrachten. De scouts kregen een lijst met
88 opdrachten en de uitdaging er zoveel
mogelijk te voltooien. Opdrachten als “was een
stuk zeep op”,” mummificeer iemand”, “lak je
nagels” of “klim in een boom”. Van alles kwam
voorbij. Helaas zijn niet alle 88 opdrachten
voltooid, maar met zijn allen hebben de scouts
er 36 goed volbracht. Volgende maand staan er
weer nieuwe uitdagingen op het progamma
waaronder ook de RSW. We hebben er zin in.

VAN AFDELING 425
Frikandellen vlaai, nou echt heerlijk!...
Op 1 april hadden we een vlaaienbakopkomst,
dus had Lukas bedacht dat we een frikandellenvlaai en een ananasvlaai gingen maken. Om
deze vlaai nog lekkerder te maken hebben we
er 6 pakjes gist door gegooid..
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Bij de duinenmars hebben we met een deel de
duinenmars gelopen. Dit jaar hebben we weer de
15 km gelopen, iedereen heeft het voor mekaar
gekregen om deze uit te lopen! Het was weer
een leuke dag!
Ook hebben we onze baropening gehouden, ook
al waren we niet veel mensen, het was één groot
feest! Omdat onze ouders het niet heel leuk
zouden vinden als we allemaal midden in de
nacht thuis zouden komen, hebben we er een
weekendje van gemaakt. Volgend weekend
hebben we weer een weekendje, dit maal een
filmweekendje.
A.s. zaterdag gaan we onze fluitenkoorden
afmaken. En gaan de 3 jongens Brian, Joost en
Martijn die afgelopen zomer zijn overgevlogen
hun overvliegbordjes maken. Een beetje laat,
maar toch!

SCHIEDAMSE SCOUTINGDAG
13 mei staat de Schiedamse scoutingdag voor de
deur. Een iets andere opkomst dan normaal. Het
wordt een gezellige opkomst met alle vier de
groepen uit Schiedam. De tijden en locatie zijn
ook iets anders dan de gebruikelijk opkomst:
van 11.00 tot 13.00 uur in het centrum van
Schiedam. We verzamelen voor het oude
stadhuis. Een brief met meer informatie volgt zo
spoedig mogelijk. Er staat een leuke opkomst
gepland, dus hopelijk zijn er zoveel mogelijk
mensen aanwezig.
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kleintjes maken samen weer een leuk extra
bedragje, wat wij nuttig besteden.

VAN DE PENNINGMEESTER
Waarschijnlijk zult u gemerkt hebben dat de
contributie over april, indien u toestemming
hebt gegeven voor automatische incasso, nog
niet is afgeschreven. Reden hiervan is dat ik bij
het aanmaken in SOL op de een of andere
manier, mij echter niet bekend, een inning voor
twee maanden, namelijk april en mei, heb
aangemaakt.
Bij het invoeren in de bankrekening heb ik
daarom niet gekozen voor een inningsdatum in
april maar als inningsdatum voor 10 mei 2017.
Op deze datum wordt dus in plaats van
€11,== per lid € 22,== afgeschreven.
Tot slot mijn welgemeende excuses voor deze
niet normale maandelijkse inning. Ik hoop in
juni weer op de normale wijze de inning te
kunnen verzorgen.

ACTIVITEITENKALENDER
4 Mei . . . . . . . .
13 mei. . . . . . .
16 mei. . . . . . .
19 t/m 21 mei. .
20 mei. . . . . . .
8 t/m 11 juli. . .
5 t/m 12 aug. . .
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. . . . . Dodenherdenking
Schiedamse Scoutingdag
. . . . . . . . . . . Regioraad
. . . . . . . . . . . . . . RSW
. Fundays Biddinghuizen
. . . . . . . Kamp Explorers
. . . . . . . . . Kamp Scouts

VAN DE STICHTING

VERJAARDAGSKALENDER

We schreven hier al vaker over de lekkage die
ons gebouw nu teistert en onze pogingen
hierover in contact te komen met de gemeente.
Na veel aandringen heeft de gemeente laten
weten aan een plan te gaan werken. In eerste
instantie trok de gemeente hier drie weken voor
uit, maar inmiddels hoorden wij bij navraag dat
de gemeente meer tijd nodig heeft. Hierbij is
echter geen concrete termijn meer genoemd. We
blijven hier dus achteraan zitten, en ondertussen
netjes de binnendelen onderhouden en
verbeteren.
Blijft u verder aan ons denken als u online
besteld? Op www.scoutingtono.nl staat op de
hoofpagina het sponsorkliks gedeelte. Als u via
dit stuk naar uw favoriete webshop gaat, als deze
deelneemt, ontvangen wij een kleine commissie.
De prijzen zijn natuurlijk hetzelfde als altijd. Vele

Deze maand maar één jarig jop, maar uiteraard
ook daarvoor: van harte gefeliciteerd!
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Dylan Kacan (10). . . . . . . . . . . . Welp

