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VAN HET BESTUUR

TONO KLEDING

Voor jullie ligt alweer de laatste Tamtam van dit
seizoen. Deze week vinden de laatste opkomsten
plaats, en dan gaan de Bevers en de Explorers
nog op kamp, maar dan kan iedereen gaan
genieten van een welverdiende vakantie.
Het nieuwe seizoen zal weer beginnen op 1
September. En ook voor het nieuwe seizoen
staan er alweer een paar leuke activiteiten op
stapel; zo gaan we meedoen aan de Walk For
Peace, we zijn bij de Brandersfeesten én in
oktober hebben we ons eerste Kids Powerrrr
Event.
Maar voor nu eerst: Fijne vakantie allemaal!!!

Voor de groep willen we graag weten waar jouw
interesse ligt qua kleding met het logo van de
Scouting Tono-groep er op. Dus: wil jij een mooi
t-shirt of liever een hoodie, laat het ons dan
weten. Als hier genoeg animo voor is gaan we
kijken wat de mogelijkheden zijn.

KOFFIEHOEKJE
Sommige ouders hebben hem al gevonden, maar
voor anderen is het een nieuwtje: het
koffiehoekje voor de ouders. Is de opkomst al
begonnen, maar heb je nog geen zin om naar
huis te gaan? Of ben je net iets te vroeg en is je
kind nog bezig met corvee? Helemaal niet erg: in
onze koffie-hoek kun je gezellig een bakkie doen
(thee mag trouwens ook), met andere ouders
praten en vind je naast koffie en thee ook
informatie over de opkomsten.
En daarna kunnen de kinderen in het
Zwerfboekenstation nog een leuk (voorlees-)boek
uitzoeken om mee naar huis te nemen.

De poll kunt u vinden op: t.gm2.nl/poll (Invullen
duurt niet meer dan 2 minuten)

KIDS POWERRR EVENT
Voor het komende seizoen wordt er al weer hard
gewerkt door de vrijwilligers. Het programma
voor de Brandersfeesten is voor een groot deel
rond. Op zaterdag 6 oktober gaat er iets nieuws
plaats vinden: het Kids Powerrr Event. Een dag
waarop we alle kinderen uit Schiedam uitnodigen
om de uitdaging aan te gaan. Een klimparcours
bedwingen, kijken hoe ver je komt met de
bungeerun, durven oversteken met een
apenbrug, een frikandel roosteren boven het
kampvuur, en alles wat maar uitdagend is.
Iedereen tussen de 4+ en 20 is welkom, en
natuurlijk kunnen onze bevers, welpen, scouts en
explorers even voordoen hoe het wel moet…
Weet jij wie we ook moeten uitnodigen? Laat het
ons dan even weten.

VAN DE HUPPELVELDKOLONIE
FANCY FAIR
Op 23 juli was het stralend weer. Het wijkteam
van Kids Groenoord Zuid organiseerde samen
met de Scouting Tono-groep een fancy fair op en
rond ons gebouw. Zo was er een rommelmarkt,
springkussen, kon je armbandjes knopen, via een
apenbrug het water van de Sweelincksingel
oversteken en nog veel meer. In de ochtend was
dit een gezellige boel. Helaas viel de
belangstelling 's middags wat tegen. Misschien
was het toch te mooi weer? Aan het einde van de
dag mochten we een cheque van € 420,= in
ontvangst nemen. Via deze weg: Kids Groenoord
Zuid bedankt!

Na een aantal opkomst flink hun best te hebben
gedaan voor de Bas Bos Beverbadge, moesten de
Bevers nog één keer laten zien wat ze konden,
een grote speurtocht met echte opdrachten op
een kinderboerderij. Na het behalen van de
Beverbadge mochten er allemaal vriendjes en
vriendinnetjes uitgenodigd worden voor
Stuiterdag. Met een dubbel aantal Bevers hebben
we een erg leuke opkomst gehad. En na een
geslaagd uitje in Monkey town kunnen we
zeggen dat dit seizoen bijna afgelopen is.
Voor de komende periode staat er nog maar 1
ding op de planning, het Beverkamp. En wel een
echt Kastelenkamp met ridders en koningen.
Verder kunnen Sterre en Stanley er niks over
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vertellen! Wij hebben er in ieder geval heel veel
zin in, en waarschijnlijk de Bevers ook!
Zoals al eerder gemeld zal de Beveropkomst na
de zomervakantie een uurtje verschuiven. Vanaf
1 september zullen de opkomsten van 13.30 tot
15.30 uur zijn.

DE GLIMWORMPJESKRING
Het weer was de afgelopen weken fantastisch.
Misschien hielp dat net wel om de activiteiten van
de welpen nog even leuker te maken. De leiding
moest wel een enkele keer wat afwijken van de
planning, maar dat maakte de opkomsten alleen
maar leuker.
Tijdens de vriendinnen- en vriendjesdag was het
lekker druk. Maar liefst 9 vriendinnen of vriendjes
kwamen kijken. Met een behoorlijke groep liepen
we een speurtocht in vier onderdelen, waarbij
natuurlijk de vriendjes het voortouw mochten
nemen. En als ze er niet uitkwamen, wilden de
welpen best wel even helpen. Na deze dag is
Nino vaker komen kijken, en wil hij misschien ook
welp worden. Altijd leuk natuurlijk als er
vriendjes of vriendinnen blijven.
Er was meer leuks. De wateropkomst moest
uitgesteld worden. Op 30 juni ging deze alsnog
door. Eerst werd Teun geïnstalleerd als echte
welp. Daarna kon iedereen een badpak, bikini of
zwembroek aantrekken om heerlijk nat te
worden. Zo keken we hoe ver we natte sponzen
konden overgooien, hielden een sponzengevecht,
leerden limbodansen onder een waterstraal en
bracht elk nest zo veel mogelijk water over. Nat,
warm en erg leuk.
Het seizoen sluit de Glimwormpjeskring nu af met
een bezoek aan de Ontdekhoek. Daarna is het
vakantie. Op zaterdag 1 september verwachten
we iedereen weer voor nog meer avonturen.
WELPENLEIDING
Na de zomervakantie zal Bagheera verder gaan
als staflid bij de scouts. Natuurlijk bedanken we
haar voor de 15 maanden bij de
Glimwormpjeskring. Dat betekent dat de
welpenleiding hard op zoek is naar versterking.
Weet u nog iemand die de welpen elke week
leuke avonturen wil laten beleven, geef dan even
een seintje. Vanwege de groepssamenstelling
gaat uit naar een vrouwelijk staflid.
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HET OERWOUDVENDEL
Afeglopen maand is het rustig maar heel gezellig
geweest bij het oerwoudvendel. Er is een aantal
verjaardagen gevierd. De scouts hebben
geholpen op posten bij de fancy fair en ze
hebben samen met de explorers een bad
gemaakt van het reddingsvlot. Nu voor dit
seizoen nog het laatste uitje dat iets leuks wordt.
Dan allemaal lekker genieten van de vakantie en
op 1 September zien we jullie weer.

AFDELING 425
Deze periode hebben wij met volle teugen
genoten van het mooie weer. Wij hebben uit een
reddingsvlot een jacuzzi gemaakt door hem vol
te laten lopen met water en vervolgens het water
op te warmen met behulp van een kampvuur.
Een pomp liet het water door een spoel boven
het kampvuur lopen, waardoor het water werd
opgewarmd. Het water had op gegeven moment
een temperatuur van vijfendertig graden bereikt,
waardoor het meer leek op een Turks stoombad
dan op een jacuzzi. De opkomsten met de jacuzzi
zijn vaak tot in de late uurtjes doorgegaan en er
is veel plezier mee beleefd, zeker voor herhaling
vatbaar.

VAN DE STICHTING
Door de vorming van een nieuw college in
Schiedam heeft een en ander rond onze
huisvesting wat stil gelegen, en eigenlijk langer
dan wij zouden willen. Op 23 juli is er weer een
afspraak om met de gemeente verder te praten.
Daar nog voor, op 9 juli, gaan de gezamenlijke
scoutinggroepen uit Schiedam om de tafel met
de gemeente om te praten over de
samenwerking met de gemeente. Traditioneel
viel Scouting altijd onder “Welzijn", zowel voor de
wethouder als voor de ambtelijke afdeling. Net
voor de verkiezingen hebben de gezamenlijke
scoutinggroepen voorgesteld dat het logischer is
om Scouting onder “Sport” te laten vallen, maar
na de collegevorming zijn we onder “Onderwijs”
terecht gekomen. Op 9 juli kunnen we hier met
de gemeente over van gedachten wisselen.
Wel is er eindelijk wat gaande rond ons oude
gebouw. Op 2, 3 en 4 juli is, in opdracht van de
gemeente, het losse puin van de brand
verwijderd achter het oude gebouw. Omdat er
twee kleine pijpjes met mogelijke asbest waren
gevonden, moest dit gecontroleerd gebeuren.
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SPONSORKLIKS
De sponsorkliks-actie heeft de afgelopen periode
een kleine dip gehad. Er wordt nog steeds via
sponsorkliks besteld, maar nu wat minder dan
voorheen. Toch is dit misschien wel de
eenvoudigste manier om de Scouting Tono-groep
te steunen: wilt u bestellen bij een
internetwinkel, ga dan naar www.scoutingtono.nl,
scroll omlaag tot sponsorkliks en zoek uw
favoriete webwinkel. U betaalt de normale
prijzen, maar de Scouting Tono-groep ontvangt
nu een kleine provisie. Op onze website staat ook
een link waarmee u de actuele opbrengst kunt
zien.

ACTIVITEITENKALENDER
7 juli.. . . . . . .
7 juli.. . . . . . .
14 & 15 juli. . .
17 t/m 27 juli.
20 augustus. .
30 augustus. .
1 September. .
6 oktober. . . .
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. . . Laatste opkomst
Vrijwilligersbarbecue
. Zomerkamp Bevers
Zomerkamp Explorers
. . . Stichtingsoverleg
. . . . . . . Groepsraad
. . . . . Eerst opkomst
. . Kids Powerrr Event

VERJAARDAGEN IN JULI EN
AUGUSTUS
In juli vieren Diego en Martijn hun verjaardag.
En in augustus worden Jeremy, Daniel,
Hathi/Stanley en Joost weer een jaartje ouder.
Alle jarige joppen, van harte gefeliciteerd!

