
 

 

 

 

 

                          

Scouting Tono 
  Opgroeien 



Scouting Tono 

2 

1. Kun je kort iets vertellen over de betekenis / herkomst van 
jullie naam? 
‘Op 21 maart 1934 is de Padvinderij voor meisjes in Schiedam officieel opgericht. De naam 

is afgeleid van ‘Tob Nooit’, de Padvindersnaam van Liesbeth Redeke, de vrouw die al in 

1921 een Scoutinggroep oprichtte. Sinds 1985 zijn ook jongens welkom. 

 

 

2. Wat doen jullie in Schiedam? 

We laten kinderen en jongeren het avontuur van scouting beleven. Elke zaterdag, in 

verschillende (leeftijds-)groepen. Dat doen we vanuit ons groepshuis, boerderij 

Landvreugd aan de Sweelincksingel 7 in Schiedam Noord. Hier is genoeg ruimte dankzij de 

naastgelegen boomgaard, een speelveld en het Beatrixpark op loopafstand. Als het even 

kan, gaan we naar buiten, de natuur in.  

 

 

3. Waar zijn jullie goed in? 
Door onze activiteiten leren onze leden allerlei vaardigheden (zoals samenwerken, 

doorzetten en nieuwsgierig zijn) en ontdekken ze wat ze leuk vinden. Ze leren door te doen, 

door telkens een kleine of grotere uitdaging aan te gaan. Als de ochtend of middag voorbij 

is, gaan ze met een goed gevoel en leuke verhalen naar huis. 

 

 

4. Hoe kunnen andere organisaties jullie 

activiteiten/dienstverlening aanvullen of versterken? 
We willen onze leden graag nieuwe dingen laten ontdekken, op plaatsen waar je normaliter 

in je entje niet snel komt, zoals een brandweerweerkazerne. We nemen graag een kijkje 

achter de schermen bij bijzondere diensten en bedrijven. 

 

 

5. Hoe komen jullie te weten of jullie ‘de goede dingen’ doen 

voor Schiedammers? 
Dat zien we elke zaterdag aan de gezichten van onze leden! Als ze wat ouder zijn, hebben ze 

meer invloed op het programma. Nogal wat leden blijven ook verbonden aan Scouting 

Tono-groep, de een uiteraard wat actiever dan de ander. 

 

 

6. Hoeveel mensen bereiken jullie met activiteiten?  
We hebben 70 leden en het ledental zit in de lift. 
 
 

7. Hoe bereiken jullie de Schiedammers voor wie jullie de 
activiteiten organiseren? 
Elf keer per jaar brengen we onze eigen nieuwsbrief uit, de ‘Tono TamTam’. Hierin staan 

alle belevenissen van de jeugdleden en veel informatie over de komende activiteiten en we 

zijn actief op facebook. We zouden wel wat meer zichtbaar willen zijn in lokale media en 

bijvoorbeeld op scholen.   
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Scouting Tono 
Adres:  Sweelincksingel 7 in Schiedam (boerderij Landvreugd) 

Contactpersoon: Richard Spruit 

E-mail:   info@Scoutingtono.nl / r.spruit@scoutingtono.nl 

Tel:   010 – 246 7271 / 06 – 4250 6931 

Website:  www.scoutingtono.nl / Facebook: fb.com/scoutingtono 

Omvang:  wij hebben in totaal zo’n 70 leden. Dit ‘runnen’ we met zo’n 15 vaste 

vrijwilligers en een aantal mensen die regelmatig helpen. 

http://www.scoutingtono.nl/

