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GEEN TAMTAM IN MEI
In de maand mei zijn 2 van onze speltakken op
kamp geweest. Vanwege de drukte die dit met
zich meebracht, is er vorige maand geen Tono
Tamtam verschenen. In deze Tamtam vindt u
dus de berichtjes van zowel mei als juni.

GROEPS T-SHIRTS
Enige weken geleden was de verkoop van het
laatste restje van de voorraad van
groeps-t-shirts. Het laatste restje, omdat we al
voor de brand bezig waren met nieuwe t-shirts,
maar door de brand was dit geheel stil komen
liggen.
Tot onze eigen verbazing bleken deze shirts
enorm populair. Al voor de verkoopdag kregen
we verzoeken om te kijken welke maten er
waren, om shirts apart te leggen etc. Ontzettend
goed om te weten dat onze groeps-t-shirts zo
gewaardeerd worden. Voor ons des te meer
reden om te zorgen dat er zo snel mogelijk
nieuwe exemplaren komen.
Dus heeft u helaas achter het net gevist? Geen
probleem, er wordt hard gewerkt aan het
bestellen van nieuwe t-shirts.

FANCY FAIR
Kids Groenoord Zuid organiseert, in
samenwerking met de Scouting Tono-groep, een
grote Fancy Fair in en bij ons groepshuis. Hou
hiervoor 23 juni vast vrij in de agenda!
Tot die tijd zijn we hard op zoek naar
rommelmarktspullen. We zoeken verkoopbare
spullen (geen meubels). Toevallig opgeruimd of
ga je nog opruimen? Inleveren kan elke zaterdag
tijdens de opkomsttijden.

VAN DE HUPPELVELDKOLONIE
Wat kan de beverleiding weer trots zijn op de
bevers, het lopen van een hele Duinenmars is wel
een prestatie. Met een aantal welpen hebben we
de 5 km gelopen, en dit zonder klagen of zeuren.
We hebben allemaal wel de medaille verdient!
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Ook zijn we in April begonnen met de Bas Bos
Beverbadge, hier hebben we zelfs een opdracht
voor thuis voor verzonnen. Een eigen
moestuintje beginnen is namelijk een hele
verantwoordelijke taak, met de volgende
opkomsten zullen we wel zien hoe het gaat.
Wat hebben we verder nog gedaan in de maand
mei? Helaas was er op 12 mei geen opkomst
maar niet getreurd: op 19 mei waren we weer
terug met het maken van een echte robot. De
week daarna gingen we weer verder met het
afmaken van ons moestuintje, en dit allemaal
voor onze Bas Bos Beverbadge.

DE GLIMWORMPJESKRING
Door de drukte voor het Hemelvaartskamp zijn
we wat laat met ons verhaal over de welpen,
maar we hebben zeker niet minder te vertellen.
Tijdens de Duinenmars liepen we meeste
welpen een hele leuke 5-kilometer. Sommige
welpen liepen zelfs de 10-kilometertocht door
de Haagse natuurgebieden. Heel knap! Ook
kwamen in april enkele nieuwe tochttechnieken
aan bod, die bij de welpen erg goed vielen.
Waar wij dachten dat de tochttechieken best
pittig zouden zijn, bleken de welpen ze prima te
begrijpen en erg leuk te vinden. Natuurlijk
hebben we ook het kamp voorbereid.
Daarnaast kregen we ook nog taart omdat
Dolfijn vierde dat hij dertig(!) jaar vrijwilliger is
bij de Scouting Tono-groep (waarvan zo'n 27
jaar bij de welpen, maar ook o.a. al 28 jaar in
verschillende bestuursfuncties).
Hoogtepunt van het jaar was natuurlijk het
Hemelvaartskamp. Met werkelijk fantastisch
weer hebben we een week doorgebracht in het
Wilde Westen. Wat nieuw was, is dat we vrijwel
dagelijks foto's hebben verstuurd naar de
ouder-whatsappgroep. We hopen dat u het leuk
vond.
Natuurlijk gaan we door met hele leuk
programma's. Op 19 mei zijn Connor, Dylan en
Ian overgevlogen. Nu zijn Dylan en Ian even
tijdelijk afwezig, dus mocht Connor de honneurs
voor alle drie waarnemen. De regiohike van 26
mei ging helaas niet door, omdat er maar drie
Scoutinggroepen aan mee konden doen wegens
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andere verplichtingen, dus die dag hadden we
een “gewone” opkomst.
Ook willen we vast wijzen op de vrienden en
vriendinnen-opkomst op 9 juni. Daar mag je
allemaal een vriendje of vriendinnetje meenemen
om eens te laten zien wat je zoal elke zaterdag
doet.
Nu er drie kinderen zijn overgevlogen, des te
belangrijker: Naomi, Jaimy, Amy en Tygo zijn alle
vier benoemd tot helper. Samen met de gidsen
zorgen zij dat een nest lekker draait en iedereen
zijn plekje kan vinden. Er is zelfs al een
gidsenoverleg geweest met deze helpers er bij.
Ook het insignewerk gaat prima. Er zijn steeds
meer welpen die een insigne uitzoeken en hier
thuis aan gaan werken. Zo heeft Floor de
insignes Spoorzoeker en Koken gehaald. En dat
(vrijwel) allemaal thuis! Wie ook thuis aan een
insigne wil werken kan er eentje uitzoeken.

HET OERWOUDVENDEL
In de maand april hebben de scouts het druk
gehad met het maken van touwen om nog wat
balken in het pionier object vast te kunnen
knopen. Ook is de duinenmars gelopen: door de
meeste scouts de 10 en voor andere de 15 km.
En omdat ze de oliebollen alweer misten, hebben
we die nog even gebakken.
Het zomerkamp is inmiddels ook alweer achter de
rug. Elders in deze Tamtam kunt u het
kamplogboek lezen.
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Na het levend stratego, wat heel leuk was en we
deden samen met de welpen (cowboys), gingen
we weer terug naar het gebouw. Daar kregen
de cowboys te horen dat ze tekencontrole
kregen en ze zich moesten gaan wassen. De
indianen mochten bij het vuur gaan zitten. Na
22:30 uur moesten ook de indianen naar bed.
Ook zij hadden tekencontrole. En gingen daarna
wassen en naar bed. Iedereen is netjes gaan
slapen. De volgende ochtend hadden Darko en
Bram tafeldekken en gingen we lekker ontbijten.
Toen hadden we weer corvee.
Darko en Bram
07-05-2018 MIDDAG
Na het ochtend eten/ ontbijt en de afwas
gingen we de kampdoop voorbereiden. We
hebben bedacht dat Ira en Kelsey (leider van de
cowboys en explorer) eerst vanaf de zeephelling
moeten gaan en dat ze daarna over een groen
netje moesten lopen. Doen ze dit fout dan krijg
je water over je heen. Aan het einde van de
groene parcours hebben we een doolhof
gemaakt. Na het doolhof moeten zij elkaar
voeren met vla en aan het eind moet er
worden gebrandmerkt. Toen we daar klaar mee
waren gingen we onze kampdassen naaien. Na
het naaien hadden we vrije tijd. In onze vrije
tijd gingen we kijken bij de kampdoop van de
cowboys. Dit waren: Amy, Eva, Emmanuel,
Tycho en sheriff (kelsey). Na de kampdoop
gingen we lunchen/ middageten.
Darko en Bram

KAMPLOGBOEK 2018
07-05-2018
Gisteravond hadden we na bet eten corvee. Na
het corvee moesten we (de scouts en welpen)
een lange broek aantrekken in verband met het
avondspel. Eerst gingen we verzamelen bij de
frontier, waar er werd verteld dat we nu het
gedeelte van de Bizons inlopen. Na het vertellen
gingen we een stukje lopen waar we gelijk al 4
Bizons zagen.
Het avond spel bleek levend stratego te zijn. Bij
levend stratego hadden we kaartjes met
verschillende beesten met verschillende rangen.
Het ging van rang 0 naar rang 6. We hebben 3
potjes gespeeld. Elk team heeft een keer
gewonnen. Bij het laatste potje is het hoefijzer
niet gevonden. Van beide teams.

09-05-2018 OCHTEND
Gisteravond na het corvee gingen we bingo
spelen in Sherrifoffice. Dit deden wij samen met
de cowboys. We begonnen met de uitleg. Dat
duurde niet erg lang omdat de meeste wel
weten hoe ze bingo moesten spelen. Wel gingen
de cowboys tussen de Indianen zitten omdat de
cowboys niet helemaal wisten hoe ze de
getallen moesten aftekenenen. Sani Jacy
noemde de cijfers op en alle Indianen, cowboys
ens staf deed mee. Mike van de cowboys en Ira
van de Indianen deden het erg goed, dus vielen
zij goed in de prijzen. Bingo deden we in Sherrif
Office, waar dus ook een lekker kampvuur werd
gemaakt. Het kampvuur werd dus verzorgd
door Sherrif. Rond een uur of 9 gingen de
cowboys naar bed. De Indianen deden toen nog
een spelletje. Na het Bingo spel gingen ook de
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Indianen naar bed. De volgende ochtend
begonnen we weer met corvee en lekker eten.
Darko en Bram
09-05-2018 AVOND
Na het ochtend eten zijn we vertrokken naar de
Bernisse plas. Dat is een leuke recreatieplas, een
soort Surfplas/Krabbeplas. Hier was lekker gras
en strand met lekker natuurwater. De scouts
gingen lekker fietsen dat was ongeveer 15
minuten. Daarintegen moesten de welpen 50
minuten lopen. Bij het water gingen de welpen
gewoon lekker spelen waar de scouts spelletjes
speelden. Onder andere: Saboteur, vlotte
geesten en kaarten. We hebben lekker
gelegen/gezond/gechilld/ gezwommen en allerlei
andere dingen.
Darko en Bram
10-05-2018 OCHTEND
Gisteravond hadden we kampvuur, en
weerwolven. Ira was de eerste twee keer een
weerwolf, en twee keer daarna een saaie burger.
We hadden ook het record “kort potje”
verbroken, namelijk voor de eerste nacht klaar,
want Megan was de engel, die dood moest, en zij
heft gewonnen.
Daarna hebben we bananenbootjes gemaakt.
Toen gingen we naar bed. Toen we wakker
werden leek Megan op iemand uit zo'n horrorfilm
dat je iemand in de spiegel ziet, en dan staat er
opeens iemand achter. Toen gingen we ontbijten.
Ira en Megan
10-05-2018 MIDDAG
We hebben dierengeluidenspel gespeeld, Sani
Jacy was een kat, Skatakala was een vogel,
Koetsier was een bizon, Goudzoeker was een
hond, Cherf was een schaap, Kwahu was een kip,
en bijna iedereen zat onder de modder, en Ira
zakte tot allebei haar knieën in de modder, en
heeft dit spannende avontuur overleefd, Connor
verloor allebei zijn schoenen, en Megan was
gewoon smerig. Toen we weer schoon waren,
gingen we vlotte geesten spelen en lunchen met
de moeder van Ira erbij.
Megan en Ira
11-05-2018 OCHTEND
Gisteravond na het corvee zijn we gaan klimmen.
Voor dat we gingen klimmen op het park moest
iedereen eerst een lange broek en dichte
schoenen aan doen. Na dat iedereen dat had
gedaan moesten we naar Sherrif Office waar we
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nog wat limonade kregen en toen door gingen
naar het parcours. Daar gingen eerst alle 3 de
scouts + Connor(van de cowboys). Nadat de
uitleg gegeven was gingen we het parcours op.
Het was een leuk parcours met verschillende
onderdelen. Zo moest je door een net klimmen
over verschillende balken die op verschillende
manieren vastgemaakt zaten, over een
spanbanden lopen en (slacklines) en via banden
klimmen naar het volgende net. Als je bij dat
net klaar was ging je de baan af door er vanaf
te tokkelen. Nadat de scouts + Connor geweest
waren gingen ook de welpen. Tycho en Eva
gingen als een speer. De rest van de welpen
had er wat moeite mee, maar dat maakt
natuurlijk niets uit. Toen iedereen klaar was met
het klimmen en fotograferen gingen we weer
terug naar Sherrif Office, waar een lekker
vuurtje was gemaakt door de kookstaf en
Darko. Megan en Bram mochten de Office niet
in voordat er hout was gehaald, dus gingen
Megan en Bram nog wat hout halen. Na het
hout halen gingen we nog wat frikandellen
roosteren waar ook de kliminstructeurs bij
zaten. Toen gingen we lekker naar bed.
Bram
12-05-2018 OCHTEND
We hebben een tocht geprobeerd te lopen,
maar de ketting met richtingen klopte niet. We
zaten te lunchen, en toen bleek dat we bij het
verkeerde winkelcentrum zaten. Toen hadden
we een uurtje shoppen, en de leiding liep steeds
achter ons in de Action. We gingen met de auto
terug. Omdat Sani Jesi weg moest om te
werken, werden toen prijzen uitgereikt. Het
meeste afgedroogd hadden Mike en Tygo, zij
kregen een afdroogkonijntje. Het meeste
afgewassen had Megan, en die kreeg een
gouden afwasborstel, maar de verf plakte niet,
dus was het een groene afwasborstel. Ze
hadden ook een hamburger-hondenspeeltje
voor Darko, en een blauwe tuinkabouter "voor
iemand die Smurfen haat". Daarna vertelden ze
dat dat allemaal in een mandje vlak achter ons
zat.
Toen hadden we dropping, en het zou een
uurtje lopen zijn, en wij waren om twee uur
terug, maar alleen omdat we na een uur lopen
nog steeds dichter bij de auto zaten dan bij het
terrein. Toen hadden we smores in a cone en
moesten we naar bed. We lagen er net vijf
minuten in toen we opeens wakker werden
gemaakt door Lukas, met z'n kukelekuu.
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AFDELING 425

ACTIVITEITENKALENDER

Deze maand zijn we voornamelijk bezig geweest
met het plannen van dingen voor ons
zomerkamp. Zo ook de wasstraat die een groot
succes is geworden. Met deze wasstraat hebben
wij geld opgehaald om ons zomerkamp te
financieren. Naast al het harde werken hebben
we er een hele gezellige middag van gemaakt.
Uiteindelijk kwam het erop neer dat het een
groot watergevecht was, maar dat mocht ook wel
het was namelijk erg warm. Verder hebben wij
deze maand een levend doolhof doorkropen van
kartonnen dozen. Het enige probleem was dat
het doolhof niet was gemaakt op Explorer
grootte, dus het was aardig moeilijk om je
erdoorheen te manoeuvreren.

7 juni. . . . . . .
9 juni. . . . . . .
23 juni. . . . . .
7 juli.. . . . . . .
7 juli.. . . . . . .
14 & 15 juli. . .
17 t/m 27 juli.
20 augustus. .
30 augustus. .
1 September. .

VAN DE STICHTING

MEI
9
28
31
31

Luuk Lemon (5). . . .
Dylan Kacan (11). . .
Eva van Gerven (8). .
Teun Steentjes (7). .

JUNI
4
5
5
22

Nathalie Doek . . . . . . .
Sebastiaan Polderman. .
Bram Lansbergen (15). .
Connor Spruit (11). . . .

De nadruk ligt voor de bestuursleden van de
Stichting Scouting Tono momenteel voornamelijk
bij de huisvesting. Op ons aandringen heeft de
gemeente, eigenaar van ons tijdelijke
onderkomen, de vloer in het welpenlokaal en
gangetje hersteld. Helaas is hierbij de aannemer
opdracht gegeven dit zo goedkoop mogelijk uit te
voeren. Erg netjes is dit dus niet uitgevoerd,
maar het is wel functioneel. Verder hebben wij bij
de gemeente de vraag neergelegd of de afdeling
waar ”'Scouting” nu onder valt wel de meest
passende is. Momenteel vallen we onder de
afdeling “welzijn”. Zelf denken wij, samen met de
andere Schiedamse Scoutinggroepen dat wij qua
kenmerken, activiteiten en behoeften meer
gemeen hebben met sportclubs en beter onder
de afdeling ”sport” zouden kunnen vallen. Zowel
de ambtelijke gesprekspartners als de politiek
heeft aangegeven hier best over na te willen
denken. In eerste instantie heeft de gemeente nu
aangegeven “Scouting” onder de afdeling
“onderwijs” te willen laten vallen. Wij zijn hier
nog over in gesprek en geven aan dat dit voor
ons vooralsnog geen logische keuze lijkt te zijn.
Tegelijkertijd zijn we met de gemeente in
gesprek over permanente huisvesting. Dit ligt nu,
praktisch gezien, even stil in verband met de
vorming van het nieuwe college. Zodra de nieuwe
wethouders zijn gestart kan er verder gesproken
worden.
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. . . . . . . . . . . . . Groepsraad
Vriendjes- en vriendinnendag
. . . . . . . . . . . . . . Fancy Fair
. . . . . . . . . Laatste opkomst
. . . . . . . Vrijwilligersbarbecue
. . . . . . . Zomerkamp Bevers
. . . . . . Zomerkamp Explorers
. . . . . . . . . Stichtingsoverleg
. . . . . . . . . . . . . Groepsraad
. . . . . . . . . . . Eerst opkomst

VERJAARDAGSKALENDER
Alle jarige joppen van mei en juni: (alsnog) van
harte gefeliciteerd!
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. . . . . . Staf
Staf/Stichting
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