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VAN HET BESTUUR
Na alle hectiek rondom de brand en de nasleep
daarvan (zie ook het stukje van de Stichting,
verderop in deze Tamtam) waren we heel blij dat
we het nieuwe seizoen goed konden beginnen in
een nieuw onderkomen.
De Bevers en Welpen hebben beneden in het
pand een eigen ruimte gekregen, de Scouts en
de Explorers hebben de bovenverdieping.
Ook hebben we na de zomervakantie al 5 nieuwe
leden mogen verwelkomen, 2 Bevers en 3
Welpen. Met name de Bever-speltak is hierdoor
sinds hun oprichting begin dit jaar, al meer dan
verdubbeld in leden. Daar zijn we natuurlijk heel
blij mee. Wat natuurlijk niet wegneemt, dat er
altijd plek is voor meer kinderen, dus we hopen
dat iedereen bij de Open Dag op 7 oktober a.s. ,
hun vriendjes en vriendinnetjes uitnodigt, zodat
die zélf kunnen ontdekken, hoe leuk Scouting
eigenlijk is!

DE GLIMWORMPJESKRING
De welpen van de Glimwormpjeskring zijn, na de
vakantie, direct begonnen in hun nieuwe lokaal.
We hebben nieuwe nesten gemaakt, waarbij de
groepjes zelf mochten kiezen welke kleur nest ze
wilden, en waar in het lokaal ze hun nesthoek
willen hebben. We hebben ons nieuwe lokaal
echter nog nauwelijks gezien, want door het
mooie weer hebben we bijna alleen nog maar
buiten gespeeld. Van Aiden hebben we afscheid
genomen nu hij verder gaat bij de Scouts, en we
hopen natuurlijk dat hij het daar net zo naar zijn
zin heeft als bij de Welpen.
“Buiten” was zeker van toepassing toen de
welpen hun speurkunsten oefenden tijdens een
speurtocht met maar liefst vier verschillende
speurtechnieken. Tussendoor moesten ook nog
allemaal opdrachten uitgevoerd worden. Een
week later bleken de welpen prima samen te
kunnen werken, wat ze bewezen met allemaal
samenwerkingsspelletjes.
De komende tijd zijn de plannen best groot: we
willen nog hutten gaan bouwen. Tijdens het
schrijven van dit stukje lijkt het er op dat de
oorspronkelijk geplande datum niet zo geschikt is
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vanwege de regen, maar we blijven dit zeker
van plan! Op 23 september doen we natuurlijk
mee aan de Brandersfeesten. Dan zien we jullie
allemaal 's middags in het centrum van
Schiedam en de maand gaan we afsluiten met
wat echt welpenonderzoek naar de natuur.
Ondertussen zijn er ook weer wat nieuwe
kinderen bij gekomen. Dat vinden we natuurlijk
erg leuk. Op 7 oktober is de Open Dag, dit jaar
van 13:00 tot 15:30 uur, dus je kunt allemaal
nog vriendjes en vriendinnetje meenemen!

HET OERWOUDVENDEL
Na een geweldig zomerkamp zijn de gewone
opkomsten weer begonnen. Aiden is
overgevlogen van de welpen naar de scouts,
waarna we gezellig met zijn allen het
progamma voor de komende tijd hebben
bedacht. En er staan weer een hoop leuke
dingen op die we gaan doen, waaronder een
aantal terugkerende activiteiten. Ook zijn de
scouts begonnen met het lokaal een beetje in
te richten. We hebben met zijn allen zin in het
komende seizoen.

AFDELING 425
We gingen dit jaar op zomerkamp in
Dwingeloo. Het labelterein waar we waren,
bevond zich in aan het begin van een bosrijk
gebied. Dit kamp was voor vier exporers het
eerste explorerkamp wat inhiled dat zij de
kampdoop moesten ondergaan. Een hoop
viezigheid later waren ze nu officiële explorers.
Verder hebben we in Emmen het crazy 88 spel
gespeeld, zijn we wezen kanoën, hebben we
gezwommen en een lange tweedaagse hike
gelopen waarbij we ook nog verdwaald
raakten... Ook is op kamp oud doorvoerkamp
Westerbork bezocht, wat een bijzondere indruk
achterliet bij ons.
De eerste opkomst na de zomervakantie
konden de we het nieuwe gebouw bekijken en
veel van ons hebben ook geholpen met de
verhuisdag. Wij hebben in elk geval veel zin de
nieuwe opkomsten in het nieuwe gebouw!
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We hebben de eerste opkomst hard gewerkt: we
hebben de zolder leeg gehaald en we hebben
alles schoongemaakt. We hebben 2 banken en
een tafel opgehaald voor ons explorerlokaal. We
hebben ook al ideeën bedacht voor de
opkomsten en die gaan we de volgende opkomst
uitwerken en op datums zetten. We willen met de
explorers er weer een leuk jaar van maken en
Lukas gaat weer een nieuwjaarsweekend
organiseren voor het nieuwe jaar

JOTA/JOTI
We zijn in volle gang voor deJamboree on the Air
en ook de Jamboree on the Internet. Hier hebben
we al een echte zendamateur voor benaderd.
Maar nu benaderen we ook jullie. We willen ook
weer mee gaan doen aan het regiospel, en
moeten hiervoor een grote toren gaan maken om
boven de muur uit te komen. Verder zouden we
het ook gaaf vinden als je de opkomst zelf er ook
bij bent. Zoals het er nu naar uitziet zal de
opkomst van 11.00 uur tot ongeveer 17.00 uur
duren. Meer informatie volgt in de volgende tam
tam en over de mail.

OPEN DAG
Op 7 oktober houdt de Scouting Tono-groep haar
Open Dag. De ideale gelegenheid om vriendjes,
vriendinnen, buurkinderen, neven en nichten en
hun ouders eens mee te nemen. De open dag
begint om 13:00 uur. Rond 15:30 uur stoppen de
activiteiten en kan je eventueel nog even
nagenieten bij het kampvuur. De open dag komt
dan in plaats van de gewone opkomsttijden.
Ben je nieuwsgierig naar wat we gaan doen? We
gaan proberen Scouting te laten zien aan de
bezoekers. Zo is er een hindernisbaan, broodjes
roosteren boven het kampvuur, spel en plezier,
en nog veel meer. Heb jij al iemand uitgenodigd?

VAN DE STICHTING
Normaal gesproken is de zomervakantie een tijd
waarin we de zomerkampen houden, daarna
spullen opruimen, en de vrijwilligers enkele
weken genieten van een verdiende rust, na alle
hectiek van de kampen. Dat is een normaal jaar.
Dit jaar is waarschijnlijk de drukste
zomervakantie in de afgelopen decennia geweest.
Allereerst is er een hoop geregeld om voor de
kampen alle materialen op orde te krijgen. Dat is
gelukkig ook gelukt, zodat alle kampen goed
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uitgerust op pad konden. Daarnaast zijn er van
alle kanten best veel materialen aangeboden,
waaronder van een Rotterdamse scoutinggroep
die helaas moest stoppen. We hebben ze niet
geteld, maar we overdrijven niet als we zeggen
dat er tientallen autoritjes zijn gemaakt om
spullen op te halen, naar de tijdelijke opslag te
brengen, van de opslag naar het gebouw te
brengen of weer terug etc. etc. We kunnen in
ieder geval zeggen dat we de
basisbenodigdheden wel weer aardig zelf in
huis hebben. Natuurlijk zijn nog lang niet alle
verloren materialen weer in bezit, maar hier en
daar hebben we nu ook materialen die we
voorheen niet hadden. Een bijzonder bedankje
is op zijn plaats voor de Scouting Wetro-groep
en natuurlijk voor de fantastische vrijwilligers
die in hun vakantie hier tijd voor maakten,
naast de normale activiteiten voor de groep!
Ook een bijzonder bedankje vanaf deze plek
voor carnavalsvereniging de Rietzeilers, waar
we vanaf mei onderdak vonden. We hebben
hun gebouw nog niet geheel ontruimd, maar
dat gaan we binnenkort ook doen.
En toen was het de week voor de eerste
opkomst. We hadden de sleutel van de
boerderij, heel wat spullen die overal en nog
ergens stonden en heel wat hulp nodig. En die
hulp kregen we. Heel wat ouders, oud-leden en
zelfs jeugdleden kwamen om te helpen met
schoonmaken en inrichten van het tijdelijke
onderkomen in het voormalige partycentrum.
Er is ontzettend hard gewerkt. Zo is de
brandtrap vrij gemaakt, zijn er stellingen en
materialen gehaald en in elkaar gezet, zijn alle
ruimtes schoon gemaakt, tafels en stoelen
versjouwd en nog heel veel meer. Genoeg om
een week later ingericht en wel met de
opkomsten te kunnen beginnen. Ook voor alle
ouders, oud-leden, jeugdleden en -opnieuwonze eigen vrijwilligers: bedankt!
Begin dit jaar heeft de het stichtingsbestuur
besloten mee te gaan doen met Sponsorkliks.
De verwachting, of beter gezegd: de hoop was
dat deze actie zo'n 100 euro per jaar op zou
kunnen leveren, met een minimale inzet. Begin
september zijn we al over deze grens heen
gegaan, dus een vol kwartaal eerder dan
verwacht. Weet u het zelf nog? Als u online
besteld, ga dan even naar
www.scoutingtono.nl, scroll naar beneden, en
zoek in het “Sponsorkliks-hoekje” uw favoriete
webwinkel op. U komt nu op de normale
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winkelsite, met de normale prijzen, alleen heeft
de computer onthouden dat u de Scouting
Tono-groep sponsort. Een klein bedragje gaat nu
naar uw sponsordoel toe. Vaak maar 10 cent,
soms enkele euro's. Bij elkaar toch weer een leuk
bedragje. Dus online bestellen? Even langs
www.scoutingtono.nl!

ALBERT HEIJN SPAARACTIE
De Albert Heijn in het Hof van Spaland wil graag
verenigingen in de omgeving steunen. Ze doen
dan ook mee met de landelijke spaaractie van
Albert Heijn waarbij je zegels kunt sparen om
daarmee gratis een sport uit te proberen. Ook de
Scouting Tono-groep doet aan deze actie mee.
Iedereen die nog geen lid is en scouting uit wil
proberen kan zegels sparen en gratis mee doen
met de bevers, welpen, scouts of explorers. Weet
u nog iemand die zegels spaart? Laat ze gerust
even weten dat ze bij ons welkom zijn!

ACTIVITEITENKALENDER
12 sept. .
23 sept. .
28 sept. .
7 okt. . .
20 okt.. .
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. . . . . . . . Stichtingsvergadering
. . . . . . . . . . . . Brandersfeesten
Algemene stichtingsvergadering
. . . . . . . . . . . . . . . . Open dag
. . . . . . . . . . . . . . . . . Jota/Joti

VERJAARDAGSKALENDER
Alle jarige joppen van deze maand: van harte
gefeliciteerd!
9
13
25

Darko Donker (12). . . . . . . . . . . . Scout
Fijke Nijs (28). . . . . . . . . . . . . . . . Rover
Lukas van Mil .. . . . . . . . . . . . . . . . Staf
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