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VAN DE BEVERS
Stanley en Sterre waren de Tamtam van vorige
maand even vergeten… Dus bij deze een extra
lang stuk!
Wel 3 zaterdagen geen opkomst was best een
lange tijd! Gelukkig hebben Sterre en Stanley in
die tijd een hoop leuke nieuwe opkomsten voor
het komende halfjaar kunnen verzinnen.
We zijn het jaar begonnen met een
foto-opkomst, de bevers kregen in tweetallen een
telefoon. Hiermee moesten ze opdrachten
uitvoeren en hiervan foto's maken, voor veel
bevers was dit even lastig, maar de resultaten
waren geweldig!
Hierna hebben we Joey bij onze bevergroep
mogen verwelkomen, we hebben gekeken wie er
allemaal leiding zijn bij ons op de groep. Wie
waar woont in Hotsjitonia. We moesten natuurlijk
wel even weten of de bevergroep goed bezig was
en van Joey een echte bever kon maken! Dit ging
erg goed en is Joey door Sterre geïnstalleerd!
Voor de Fleur Kleur beverbadge zijn wij bezig
geweest met een levensgrote kledingkast te
maken. Verder gaan we oefenen voor de
playbackshow, maken we decor en gaan we ons
verkleden om een echte Fleur Kleur te worden.
We hopen dat alle ouders, vrienden, familieleden,
buren en ga zo maar door, de bevers komen
aanmoedigen tijdens de Playbackshow op 9
februari tussen 12:00 en ±15:00 uur!
Sterre, Stanley en Professor Plof zijn erg
benieuwd naar jullie nummers tijdens deze leuke
middag!
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fort kopen. En dat was handig, want hiermee kon
je ofwel de munten van de andere partij afpakken,
ofwel de munten van het eigen team verdedigen.
Daar moet je dus goed bij nadenken wat je gaat
doen.
Tijdens de Generale Repetitie voor de Play Back
Show werd de leiding verrast door heel wat
nummers, én door de hoge kwaliteit hiervan. We
hebben nu al een beetje medelijden met de jury!
Ook tijdens de Generale Repetitie kwamen er nog
aanmeldingen bij van kinderen die alsnog wel mee
wilden doen. Altijd spannend, want het is niet niets
om op een podium te gaan staan voor zo'n groot
publiek.
Als de Tono Tamtam uitkomt genieten de welpen
van een weekend. Hierover verklappen we ook nog
niet zo veel, maar wel dat het vast wel spannend,
uitdagend en avontuurlijk gaat worden!
Op 9 februari is dan de Play Back Show. U komt
toch ook kijken? De Play Back Show is van 12:00
tot, naar verwachting, 15:00 uur.
Ook buiten de opkomsttijden zijn de welpen druk
bezig. Zo heeft Mike alle onderdelen van het
insigne Kunstenaar gedaan en dit insigne met vlag
en wimpel gehaald. Eva ging voor de lekkere
gerechten en heeft het insigne Koken gehaald. We
mochten allemaal proeven van de
worstenbroodjes, en die waren toch lekker! Allebei
gefeliciteerd met het halen van je insigne.
Ondertussen wordt er door meerdere welpen aan
hun insignes gewerkt, dus waarschijnlijk mogen we
er binnenkort meer opspelden.

MODELVLOT

Door een welp is onlangs een model van een vlot
gebouwd. Die komt te zijner tijd in ons gebouw te
staan en zal voor die tijd door haar gebruikt
Het jaar begon voor de welpen van de
worden bij een spreekbeurt over vlotten. Dit is een
Glimwormpjeskring goed met de installatie van
"bandenvlot', waarbij een vlot drijft op drie
Elise en Frans. Allebei van harte welkom bij de
vrachtwagenbanden. Het model gebruikt hiervoor
kring! Inmiddels is er nog een nieuwe welp
drie skelterbanden.
ingeschreven: Vera. Helaas hebben we afscheid
Nu willen we ook graag een model van een
genomen van Teun.
Daarna hebben de welpen het Gouden Draak-spel "tonnenvlot". Een dergelijk vlot wordt gebouwd
met vier vaten of tonnen als drijvers. Voor het
gespeeld. Hiervoor zijn we naar het Beatrixpark
model zijn we op zoek naar kleine vaten of blikken
geweest. Daar bleek een gouden draak rond te
o.i.d. Wat we zoeken is net een maatje groter dan
lopen die gouden muntjes uitdeelde. In twee
een soepblik. Wie heeft hier wat geschikts voor?
team verzamelden we deze. Met de munten
Alvast bedankt!
konden we wapens of verdedigingen voor ons

VAN DE GLIMWORMPJESKRING
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VAN HET OERWOUDVENDEL
Binnen het oerwoud hebben we weer een hoop
meegemaakt. Om te beginnen zijn wij de
afgelopen maand zoals je kon lezen met een
mooi vuurtje begonnen. Iedereen weer lekker
warm en hier en daar weer een kleine rookaanval
van de rookberichten die niet goed verstuurd
werden. Daarna hebben wij een de ouderwetse
techniek van het hameren op touw toegepast om
een knopenbord te maken. Hier zijn leuke knopen
in ontstaan en creatieve plankjes. Van
knopenplankjes zijn we de week erna doorgerold
naar een ouderwetse spelletjesopkomst: door de
vreemde wereld van Dixit uitgekomen in het land
van de kabouters. Echter, onder de kabouters zat
een Saboteur die moest voorkomen dat wij bij
het goud konden komen. Omdat de handen nog
niet blauw zijn van het bericht doorgeven op de
tamtam, kijken wij ook nog even vooruit naar wat
er nog aan zit te komen. Zo hebben we 9 februari
een waar muziek spektakel op de planning staan.
En het wekend daar na vanaf 15 februari hebben
wij een weekendje gepland staan met een groot
mysterie.
Nu zijn de handen wel langzaam blauw geworden
van de bericht doorgeven, dus stem volgende
maand weer af om verder te kunnen genieten
van wat er binnen het oerwoud aan de hand is.

VAN DE STICHTING
Het bestuur van de Stichting Scouting Tono
houdt zich bezig met de financiën, materialen en
huisvestingszaken van de Scouting Tono-groep.
Het groepsbestuur gaat over de spelzaken. Na
het overleg met ambtenaren van de gemeente is
er een nieuw overleg geweest van alle
Schiedamse Scoutinggroepen met wethouder van
Aken. Hier is verder gesproken over alle dossiers
die er momenteel liggen rond de
scoutinggroepen. Ook hier zien we een duidelijk
positieve intentie vanuit de gemeente. Zaak is nu
dat een en ander omgezet wordt in concrete
daden. Voor de Scouting Tono-groep heeft het
bestuur van de Stichting Scouting Tono een
huisvestingscommissie opgericht. Hier is besloten
vooralsnog twee opties zo ver uit te werken dat
er een keuze kan worden gemaakt. De eerste
optie, en deze heeft vooralsnog een lichte
voorkeur, is blijven waar we nu zitten. Hiervoor
heeft de huisvestingscommissie een
intentiedocument opgesteld. Hierin beschrijven
we waarom we ons huidige onderkomen
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permanent willen gaan gebruiken, hoe we dit pand
willen inzetten om meerdere clubs en verenigingen
een onderkomen te bieden, waarbij we de wensen
van de gemeente op dit gebied ondersteunen en
welke vervolgstappen we zien. "Blijven" heeft wel
heel wat voeten in de aarde. Zo moet er boven
verwarming komen, er moet heel wat meer
daglicht komen, de trap moet vervangen en er
moet dan zeker nog een opgang naar boven bij.
Hiervoor is de huisvestingscommissie nu een
inventarisatie aan het opstellen. Hierin komen alle
noodzakelijk verbouwingen, alle wenselijke
aanpassingen en eventuele verdere ideeën. Aan de
hand hiervan kunnen we, samen met de
gemeente, een geschatte begroting opstellen.
Tegelijkertijd moet onderzocht worden of en hoe
ons intentiedocument met het daarin geschetste
plan past binnen de plannen die op andere
afdelingen binnen de gemeente worden ontwikkeld
voor Boerderij Landvreugd. De gemeentelijke
plannen en onze plannen zullen naadloos in elkaar
moeten passen om kansrijk te zijn.
Het alternatieve plan voor onze huisvesting is om
zelf een nieuw scoutinggebouw neer te zetten.
Voor deze optie wil de huisvestingscommissie de
komende tijd, samen met enkele stafleden, een
aantal redelijk recent gebouwde scoutinggebouwen
in Nederland gaan bezoeken. Hiermee kunnen we
een referentiemodel opstellen met het profiel van
het door ons gewenste gebouw. Daarna kunnen
we ook hier een globale begroting aan koppelen.
Beide stappen moeten uiteindelijk uitmonden in
een keuze voor een van beide opties. De gekozen
optie kan dan uitgewerkt worden om tot een
passende huisvesting te komen waarmee we de
financiering kunnen gaan bekijken.

INCASSO'S
De Stichting Scouting Tono maakt, voor het
incasseren van de contributie, gebruik van het
landelijke ledensysteem van Scouting: SOL. De
laatste tijd krijgen wij meerdere opmerkingen van
ouders dat er geen incasso's plaats vinden,
waarmee de contributie niet wordt betaald. Dit kan
twee oorzaken hebben: bij de inschrijving is e.e.a.
niet helemaal goed ingevoerd, of er zit een hikje in
het systeem. Nu is goed invoeren best lastig: door
strenge privacywetgeving mag de
ledenadministratie geen inzicht hebben in het
financiële deel, en mag de penningmeester maar
beperkt bij de algemene gegevens van leden.
Hierdoor gaat er ook heel snel iets fout. Blijkt bij u
de (inning van) de contributie niet goed te zijn,
neem dan even contact op met de penningmeester
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(penningmeester@scoutingtono.nl), dan zoeken
we uit wat er mis gaat. Dat voorkomt een hoge
rekening achteraf, terwijl onze vrijwilligers hun
best doen om zowel de gegevens goed in te
voeren als zich te houden aan de
privacywetgeving.

SOCIAL MEDIA
Volgt u ons al? Onze accounts (Facebook
@scoutingtono, twitter (@ScoutingTono) en
Instagram @tonogroep) laten wekelijks zien
welke leuke dingen de kinderen bij de Scouting
Tono-groep doen. Bezwaar tegen (herkenbare)
afbeeldingen van uw kind? Laat het dan ook even
weten, dan houden we daar uiteraard rekening
mee.

SPONSORKLIKS
Ook na de feestdagen zien we -gelukkig- dat
sponsorkliks weer wat beter gebruikt wordt. In
januari hebben we nu 11 transacties gezien, met
een totaalopbrengst voor de Scouting Tono-groep
van € 5,62. Zeker geen enorm bedrag, maar wel
mooi meegenomen. Op onze website ziet u de
opbrengst. Meedoen is simpel: ga naar
www.scoutingtono.nl en scrol naar beneden naar
het sponsorkliks-blok. Zoek hier uw favoriete
webwinkel op, als deze meedoet, en klik op
“bestellen”. U komt nu in de normale omgeving
van de webwinkel met normale prijzen etc, Alleen
ontvangen wij bij een bestelling nu 1 of 2 procent
provisie. Doet u ook mee?
En even naar aanleiding van vragen hierover:
Nee, wij kunnen niet zien wat u besteld heeft.
Sterker nog, we kunnen ook niet zien wíe er iets
bestelt. Het enige wat wij zien, is dat er “iemand”
via onze site naar een bepaalde webwinkel is
gegaan en daar “iets” heeft besteld.

ACTIVITEITENKALENDER
2 & 3 feb. . . . . . .
9 feb. . . . . . . . . .
9 feb. . . . . . . . . .
15 t/m .1.7. f.eb. . . . .
21 feb. . . . . . . . .
23 feb. . . . . . . . .
29 mei t/m 2 juni. .
20 t/m 27 juli. . . .
20 t/m 27 juli. . . .
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. . . . . Welpenweekend
. . . . . . . Playbackshow
. . . . . . Leidingactivitei
. . . . . . Scoutsweekend
Spelletjesdag De Wieken
. . . . . Baden Powell dag
. . . . . . . . . Welpenkamp
. . . . . . . . . Kamp Scouts
. . . . . . . . . Kamp Explo’s

JARIGEN IN FEBRUARI
We wensen Amy, Peter en Brian een fijne
verjaardag toe. Van harte gefeliciteerd!

