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VAN HET BESTUUR

STAGAIRES GEZOCHT!

De zomervakantie zit er weer op en de scholen
zijn weer begonnen. Dus ook de hoogste tijd
voor de start van een nieuw Scouting-seizoen!
Voor alle speltakken liggen de programma’s voor
de komende tijd alweer klaar, met uitzondering
van de Explorers; zij mogen deze week zélf gaan
bedenken wat ze dit seizoen allemaal gaan
doen.

De Scouting Tono-groep zoekt stagiares!
Begin je dit jaar op een de middelbare school of
ken je iemand die dit jaar begint? Of iemand die
voor zijn opleiding stage moet lopen? Dan is de
kans groot dat je een maatschappelijk stage moet
zoeken. De Scouting Tono-groep staat hier ook
voor open. Je mag dan bij verschillende activiteiten
helpen met begeleiden van onze jeugdleden, of
eventjes kijken bij onze speltakken.

In het nieuwe seizoen is er een kleine wijziging
in de opkomsttijden van de Bevers; omdat het
voor Stanley erg lastig was, met maar zo’n korte
tijd tussen de Welpen- en de Beveropkomst, is
ervoor gekozen om de Beveropkomst een uurtje
later te laten beginnen, dus van 13.30 tot
15.30 uur.

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, 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.

OUDEROPKOMST
Vormen jij en je zoon en/of dochter een goed
team? Zijn jullie echt niet te houden als jullie
samenwerken? Dat willen wij bij scouting wel
een keertje zien. Op 27 oktober hebben we
met alle speltakken een ouderopkomst. De
tijden zijn nog niet bekend omdat de commissie
druk aan het vergaderen is, maar dat wordt heel
snel duidelijk. Houd dus zeker deze dag in je
agenda vrij, want dan kunnen de wedstrijden
beginnen!

Als je geinteresseerd bent of je kent iemand die
graag stage zou willen lopen op een scoutinggroep,
mail dan naar tlangeweg@scoutingtono.nl of bel
naar 06-5287 5258.

VAN DE HUPPELVELDKOLONIE
Wat heeft het weer lang geduurd, een hele
vakantie zonder scouting, gewoon een hele
vakantie zonder Sterre en Stanley. Gelukkig zijn we
nog net op kamp geweest vlak voor de vakantie,
weet je nog? Toen moesten we de koning helpen
om zijn kroon terug te vinden en te beschermen.
Natuurlijk wel met een echt groot en mooi kasteel!
We beginnen dit scoutingseizoen weer met heel
wat leuke activiteiten, zo gaan we een echt
aquarium maken, een keertje “fietsen” door een
stad en zijn we ook nog eens bezig met een aantal
speurtochten. Ook gaan de Bevers een keertje
meedoen aan de Walk for Peace, wat dat precies
inhoudt weten we allemaal nog niet, maar dat
wordt snel duidelijk.
Sterre en Stanley hebben ook nog een leuk
nieuwtje; Professor Plof komt ook in dit seizoen
wat vaker kijken bij de Bevers. Zeg dus zeker als
bever een keertje gedag als je hem ziet!

VAN DE GLIMWORMPJESKRING
We kunnen bijna niet wachten om weer te
beginnen bij de welpen. De brief met de
bijzonderheden uit het programma is verstuurd, de
voorbereidingen zijn gedaan en we hopen dat de
welpen er net zo'n zin in hebben als de leiding.
Elke zaterdag die niet in de programmabrief staat
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is dus een opkomst van 10:00 uur tot 12:00 uur
(na ja, plus nog wat corvee dan). Wil je vast
alles zien van wat we het komende seizoen gaan
doen, kijk dan even op onze website onder
"kennismaken / programma". Natuurlijk kan het
nog wel zijn dat er wat veranderd.

VAN HET OERWOUDVENDEL
Dit was dan weer de vakantie, na een lange
zomerstop gaan we weer een mooi seizoen
tegemoet. Omdat we dit jaar een grote start
willen hebben, gaan we direct beginnen. Zo
gaan we de komende tijd van alles ondernemen,
van een kookwedstrijd tot schilderen. Maar een
speurtocht op hoog niveau is ook zeker in de
planning. Helaas moeten we ook afscheid van
Bram nemen, want hij wordt Explorer. Bram, we
gaan je missen in het oerwoud. Maar we krijgen
ook een nieuw iemand binnen het
Oerwoudvendel. Bagheera komt naar ons toe.
Nu maar hopen dat ze binnen de kring kan
komen ;-)
Voor nu stommelt het getrom op de Tamtam
even uit, in de volgende hoor je ons weer met
veel geluid.

VAN AFDELING 425
Ons zomerkamp heeft dit jaar plaatsgevonden
op het Duitse scoutingterrein Brexbachtal, in de
buurt van Koblenz. Het was een erg mooi terrein
waarover een bergbeekje stroomde waar wij
veel plezier mee hebben beleefd. Omdat het erg
warm was in Duitsland waren wij veel bij het
water te vinden. Door een vuurbak in het beekje
te zetten, hadden wij de gezelligheid van het
kampvuur en de koelte van het beekje. Naast
het beekje zijn wij ook in een oud kratermeer
gaan zwemmen. Verder in het meer lag een
platform waar je vanaf kon springen, maar om
er te komen moest je er eerst een heel stuk
naartoe zwemmen. Afgezien van het feit dat het
water erg koud was, door de omvang van het
meer, hebben wij er een hele leuke dag beleefd.
In het nabijgelegen bos was ook een klimpark
aanwezig, dat wij ook hebben afgelegd. Het was
een leuk klimpark dat door de schaduw van de
bomen goed te doen was. Op de warmste dagen
van het kamp hadden wij de tweedaagse hike
(geen goed plan). De heenreis naar de
slaaplocatie was erg zwaar door de hitte maar
zeker de moeite waard, want het was heel
gezellig. We hebben met hangmatten overnacht
in het bos. Omdat het de dag erna ook zo erg
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warm was, zijn we met de auto opgehaald en
hebben we de rest van de dag in de schaduw
doorgebracht. Het educatieve uitje bestond dit jaar
uit burg Eltz. Een oude burcht die nooit verwoest
werd en daarom nog steeds een middeleeuws
uiterlijk heeft.
Op het kampterrein stond je met meerdere
groepen op een groot terrein, waardoor je veel
contact had met andere scoutinggroepen. Wij
konden het heel goed vinden met de scoutinggroep
naast ons, die uit Leeuwarden kwam. Met deze
groep zijn wij later in de week nog een keer gaan
zwemmen. Ook zijn er al plannen gemaakt voor
een reünie weekend. Al met al was het een heel
leuk zomerkamp.
Nu gaan we weer beginnen aan een nieuw
Explorer-jaar met veel leuke activiteiten. We
hebben er allemaal veel zin in.

VAN DE STICHTING
In het begin van de vakantie heeft de Scouting
Tono-groep weer om de tafel gezeten met de
gemeente Schiedam. Hierbij hebben we kennis
gemaakt met de nieuwe ambtenaar die het gebruik
van de gebouwen coördineert. Hier hebben wij
onze visie op de toekomst uiteengezet, waarin
onze huidige locatie een belangrijke rol speelt. Dit
zal meegenomen worden naar de interne
overleggen binnen de gemeente. Op 27 september
staat er een vervolgafspraak.
In de vakantie is er ook activiteit geweest rond het
Koetshuis. Door een gespecialiseerd bedrijf zijn de
losliggende resten van de brand op het
buitenterrein opgeruimd. Dit moest door een
gespecialiseerd bedrijf omdat men er niet zeker
van was of twee pijpjes van ieder 20 cm mogelijk
asbesthoudend waren. De omgeving is nu in ieder
geval vrij van rommel.

SCOUTINGLOTERIJ 2018
In een vergadering van de groepsraad in het
voorjaar is de scoutingloterij 2018 besproken.
Daarbij is men tot de conclusie gekomen dat de
leden hiermede niet belast mochten worden maar
dat op de fancy fair in juni door ons loten zouden
worden verkocht. Gelet hierop heb ik als
penningmeester de afgesproken 200 loten besteld
en op de fancy fair gedeponeerd. Aan het eind van
de fancy fair heb ik de balans opgemaakt en wat
bleek: GEEN ENKEL LOT WAS VERKOCHT.
Ik heb dus nu nog 200 loten van € 2,50 per stuk.
Leden wil ik er niet mee lastig vallen om de
verkoop te stimuleren, maar ik ga de leiding van de
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afdelingen verzoeken om na te gaan of ouders,
donateurs, verzorgers, etc. etc. loten zouden
willen kopen. Graag ik ontvang ik van de leiding
dan voor half oktober een overzicht van de door
hun afdeling verkochte loten, uiteraard met
naam en toenaam en het aantal van de
gereserveerde verkochte loten.
Ik wacht met spanning het resultaat af. Ik hoop
dat ik geen enkel lot hoef terug te sturen, onze
opbrengst voor de groep zou dan € 300,– zijn.
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ACTIVITEITENKALENDER
1 September. .
15 September.
29 September.
6 oktober. . . .
27 oktober. . .
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. . . Eerst opkomst
. . . Walk for Peace
. . Brandersfeesten
Kids Powerrr Event
. . . Ouderopkomst

VERJAARDAGEN IN SEPTEMBER
In September worden Darko en Lukas een jaartje
ouder.
Allebei van harte gefeliciteerd!

SPONSORKLIKS
Denkt u nog aan onze sponsorkliks-acite: 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.

KIDS POWERRR EVENT
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 fricandel 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…
Heb jij nog buur(t)kinderen, neefjes, nichtjes etc
die deze dag uitdagingen aan willen gaan?
Nodig ze uit en neem ze mee!

