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VAN HET BESTUUR
Nadat we op 18 mei opgeschrikt werden door het
verschrikkelijke nieuws dat ons groepshuis door
een brand getroffen was, en als verloren moest
worden beschouwd, zijn we als groep in
“survival-modus” geschoten.
Het belangsrijkste doel was om de opkomsten en
de kampen voor de jeugdleden zo normaal
mogelijk te laten doorgaan. Om dit te kunnen
bereiken hebben we heel veel hulp gekregen van
onze zustergroepen, die ruimte en materialen
beschikbaar stelden, zodat we in elk geval op de
korte termijn verder konden.
De afgelopen weken zijn de vrijwilligers druk
bezig geweest met het regelen dat we in elk
geval tot aan de zomervakantie onder dak zijn,
met het regelen van een opslagruimte voor de
materialen die we van alle kanten aangeboden
krijgen, en met alle andere zaken die er ineens
om de hoek komen kijken.
Daarnaast proberen we alle lopende zaken zoveel
mogelijk door te laten gaan. De Scouting Tonogroep deed al mee aan “Vaandels en Verhalen”,
waarbij Schiedamse verenigingen een eigen
vaandel kunnen ontwerpen, die tijdens een
tentoonstelling in het Stedelijk Museum getoond
zullen worden, en die in september in een
optocht door de stad zullen gaan. We hebben
bewust gekozen om hiermee door te gaan, om
aan iedereen te laten zien dat we er nog steeds
zijn! (En die nieuwe vlag kunnen we ook goed
gebruiken).
De Bevers zijn eigenlijk de enige speltak die, als
gevolg van de brand, een grote verandering in
hun opkomsten beleven. Het was sowieso al de
bedoeling dat hier na de zomervakantie het een
en ander zou gaan veranderen, maar dit is nu
allemaal wat in een stroomversnelling geraakt.
Vanaf deze maand draaien de bevers niet meer
om de week, maar hebben ze, net als de andere
speltakken, ook elke week een opkomst. Omdat
Stanley voorlopig nog wel bij de BvH ook bevers
draait, is het tijdstip van de bever-opkomsten
vervroegd: van 12.30 to 14.30 uur.
Dit betekent helaas wel de Rozemarijn er niet
meer bij kan zijn, maar Stanley krijgt vanaf nu
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hulp bij de opkomsten van Sterre Stroom. Zij
zal zich in een volgende Tamtam even voorstellen.

BEVERNIEUWS
Nadat de leiding 2 weken op vakantie is
geweest kan ik wel zeggen dat ze het zelfs
zonder Stanley en Rozemarijn erg leuk hebben
gehad. Zo hebben ze een hele opkomst leuke
spelletjes gedaan en zijn behoorlijk kleurrijk
geschminkt. Daarna was het al snel tijd voor de
Schiedamse scoutingdag, zo hebben we met
alle speltakken een super groot spel gespeeld.
Een beetje knopen en bouwen stond centraal in
de laatste opkomst, omdat we wel even
moeten laten zien wat je nou precies moet
doen met een Stanley Stekker Beverbadge. Hier
gaan we dan aankomende zaterdag zeker mee
verder.
De komende periode gaan we verder met de
Stanley Stekker badge om toch te laten zien
wat we allemaal kunnen. De week erna komt er
uit de grote tas van Sterre Stroom een pleister
en gaan we precies leren wat we moeten doen
met een wondje, een EHBO opkomst dus. Zo
hebben we ook nog een opkomst met
waterspelletjes op 24 juni. Om het einde van
het seizoen te vieren gaan we samen met de
scouting BvH bevers naar de Ontdekhoek in
Rotterdam, hierover volgt later nog meer
informatie.

DE GLIMWORMPJESKRING
Ondanks de enorme schrik die ook de welpen
hadden van de brand in het gebouw hebben de
welpen leuke activiteiten kunnen doen.
Hoogtepuntje was toch wel het bezoek aan Het
Knaaghof. Hier lieten de welpen zien dat “de
maatschappij helpen” nog altijd past bij
scouting. In deze knaagdierenopvang hielpen
we een ochtend met het schoonmaken van de
hokken van gevonden en afgestane konijnen.
Ook mochten we de weeskonijnen nog van
snoepjes voorzien. Zo kan “helpen” en “leuk”
prima met elkaar samen gaan. Een compliment
voor de welpen dat ze zo hard gewerkt hebben!
Voor de laatste paar weken van het jaar is het
programma wel wat veranderd. Op een vrij laat
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moment liet de regio weten dat de zeildag voor
de welpen doorgaat. Zaterdag 10 juni zal er dus
gezeild, gekano’t en rondgevaren worden over
het Brielse meer. Met een beetje mooi weer vast
erg leuk.
Daarnaast hebben ook een aantal welpen laten
weten te willen helpen na de brand in het
gebouw, en dat kan. De Albert Heijn in Hof van
Spaland heeft de Scouting Tono-groep
geadopteerd. Op 24 juni gaan wij hun klanten
helpen met tassen inpakken en winkelwagentjes
wegbrengen. We hopen hiervoor op een kleine
bijdrage per tas of karretje. Een week hiervoor
gaan we sleutelhangers en armbandjes knopen
die we de 24e verkopen. Als laatste zullen we op
1 juli, als afsluiting van het seizoen, lekker naar
een waterspeeltuin gaan. Daarna houden we
vakantie en zien iedereen graag weer op 26
augustus. Iedereen alvast een prettige vakantie
gewenst!

HET OERWOUDVENDEL
Ondanks alles wat er is gebeurd, hebben de
Scouts de afgelopen maand weer een druk
programma gehad. We hebben wat voorbereiding
gedaan voor de RSW, door een leuke strip te
maken. De week erop gezellig met alle
speltakken het spel gespeeld van de draak en de
wapenwinkel. De RSW was een extra uitdaging
met geleende spullen, maar alles is goed
gekomen: de scouts hebben genoten van een
heerlijk weekend en zijn met 513 punten
geëindigd op de 17e plaats en hebben ook nog
eens de subkampprijs gewonnen. Als herinnering
mochten ze het bord van het subkamp houden.
De week er op zijn we met zijn allen bij elkaar
gekomen om bij het gebouw te kijken en wat
zaken voor de komende weken te bespreken. De
opkomst is toen afgesloten met een groot
watergevecht aangezien het heerlijk weer was.

VAN DE STICHTING
Na de brand is er heel wat op ons af gekomen.
Allereerst het aanbod van veel scoutinggroepen
om een lokaal in hun gebouw uit te lenen of
materialen voor de RSW van de scouts of
zomerkampen beschikbaar te stellen. Ook van de
zeekadetten kregen we een ruimte te leen
aangeboden. Daarna het aanbod van onze buren,
de Rietzeilers, om ons tot de zomer te helpen,
wat we ook aanvaard hebben. Er zijn ook al
enkele ritten geweest om wat aangeboden
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tweedehandsmaterialen van andere groepen op
te halen en naar onze tijdelijke opslag te
brengen. Er zijn wat spulletjes uit het gebouw
gered en schoongemaakt. Met de ambtenaren
van de gemeente Schiedam is ook een eerste
gesprek geweest om de mogelijkheden te
verkennen. Daarna zijn de wethouders
Gouweleeuw en Houtkamp op de koffie
geweest bij ons in de boomgaard om bijgepraat
te worden. Tussendoor deed de leiding
fantastisch werk om de opkomsten zo gewoon
mogelijk door te laten gaan. En dan vergeet ik
nog heel wat te noemen. Kortom, op heel veel
vlakken zijn heel veel mensen keihard aan het
werk.
Inmiddels is ook het eerste overleg geweest
van het stichtingsbestuur om te kijken naar
“wat nu?”. Duidelijk is dat elke mogelijke
oplossing de nodige tijd gaat vergen. We zullen
dus de middellange termijn los moeten
koppelen van de lange termijn. Hiermee
creëren we ook de nodige tijd om voor deze
laatste goed te kijken naar wat we willen en
wat er haalbaar is. De aanpak die we hebben
gekozen is dat we een aantal mogelijk
scenario's gaan beschrijven. Dit kan variëren
van “herbouw” tot “verhuizen” en van “huren”
tot “kopen”. Van de scenario's kunnen we dan
een volgorde bepalen van wenselijkheid en de
meest wenselijke scenario's kunnen dan zover
uitgewerkt worden dat we kunnen vaststellen
wat haalbaar is, en wat niet. Niet haalbare
scenario's zullen dan moeten vervallen en
andere scenario's kunnen dan belangrijker
worden. Voorafgaand hieraan zal er eerst een
overzicht moeten komen waar onze
toekomstige huisvesting aan moet voldoen. Dat
gaat niet alleen over het aantal vierkante
meters dak boven ons hoofd, maar wensen
rond speelruimte, het hebben van een
kampvuurkuil of het in een kinderrijke
omgeving zitten.
Hier zit nog heel wat werk in. Met dit
wensenlijstje voor huisvesting kunnen we ook
kijken wat geschikt is voor de
overbruggingsperiode totdat we weer een
(eigen) dak boven ons hoofd hebben.
Voor dit alles richt de stichting een aparte
huisvestingscommissie op, die zich alleen hier
mee bezig zal houden. Dit begint als een klein
groepje, maar kan naar behoefte opgesplitst
gaan worden in subcommissies voor
bijvoorbeeld financiën, bouwzaken etc. Een
aantal ouders heeft al aangegeven hierin mee
te willen denken en doen. Zodra van toepassing
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zullen we die ouders benaderen, maar laat het
vooral weten als u ook wil helpen in dit hele
verhaal. In alle drukte missen we ook nog wel
eens een aanbod.
En als er vragen zijn, laat het dan vooral weten!
Bijvoorbeeld via stichting@scoutingtono.nl of via
de leiding.

VAN DE MATERIAALMEESTER
Na een heftige vergadering is het dan begonnen,
het uitzoeken wat we nog hebben, en wat er
verloren is gegaan in de brand. Een klus die
helaas niet altijd even leuk is maar wel genoeg
uitdagingen biedt, Want het kijken wat we nog
hebben is te doen door rond te kijken, helaas
constateren we dan dat er niet veel meer over is.
Het kijken naar wat we kwijt zijn is een stuk
lastiger, vaak schrijf ik op een briefje iets wat me
te binnen schiet, van "o ja, dat zijn we ook
kwijt". Maar nu ik aan het zoeken ben naar
spullen voor de zomerkampen schiet er steeds
meer te binnen wat we ook nog kwijt zijn. En om
al deze spullen weer in een lijst te krijgen is een
zwaar werk, want niet alles is vervangbaar (denk
hierbij aan vlaggen en andere
kampherinneringen). Gelukkig hebben we wel al
een groot deel van deze lijst kunnen kopieren
van de magazijninventarisatie van afgelopen
zomer. Daarom ieder die daar bij geholpen heeft
nogmaals heel veel dank hiervoor.
Tot slot nog een klein puntje, binnen de groep
zijn we op zoek naar de kampinventaris voor het
explorerkamp en het scoutskamp. Heb je hier
nog spullen voor die je wilt uitlenen (of doneren,
dat mag natuurlijk ook), dan horen wij dat graag.

ACTIVITEITENKALENDER
6 juni. . . . . . .
10 juni. . . . . .
15 juni. . . . . .
1 juli.. . . . . . .
8 t/m 11 juli. .
5 t/m 12 aug. .
24 aug. . . . . .
26 aug. . . . . .
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Stichtingsvergadering
. . . . Landelijke Raad
. . . . . . . Groepsraad
. . . Laatste opkomst
. . . . Kamp Explorers
. . . . . . Kamp Scouts
. . . . . . . Groepsraad
. . . . Eerste opkomst

VERJAARDAGSKALENDER
Alle jarige joppen van deze maand: van harte
gefeliciteerd!
4
5
5
22

Chikai (N. Doek). . . . . .
Duif (S. Polderman). . . .
Bram Lansbergen (14). .
Connor Spruit (10). . . .
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