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TIEN JAAR TOTEMPAAL 



In December 2004 verscheen voor het eerst in 
zijn  bestaan De Totempaal. Opvolger van de 
ooit roemruchte groepsblad t Padjakkertje zette 
De Totempaal na jaren van groepsblad-stilte 
een oude traditie voort. En daarmee kwamen 

ook de jaarlijkse kampkranten opnieuw 
tot leven.  
 
De Totempaal begon op een half A4-
formaat waarbij het blad in de lengte was 
dubbelgevouwen, en zo een langwerpig 
uiterlijk had.  
De Kampbladen verschenen wel op A4  
formaat.  
 
Interviews vormde een vast onderdeel in 
het  blad. In de vroegere jaren met kinde-
ren, recentelijk met staf/bestuur. Vooral 
bij de  kinderen leverde soms leuke uit-

spraken op over hoe kinderen dachten over de 
draaiavond. Op de volgende pagina kun je een 
aantal quotes uit die interviews lezen.   
De geïnterviewden  verschenen vanaf Jaargang 
3 ook op de cover 
 
Vanaf Jaargang 5 kwam er een full size foto op 
de cover. Er kwam een nieuw logo bij Jaargang 
6 waarbij de naam Totempaal niet meer van 
boven naar beneden maar van  links naar 
rechts te lezen was. Vanaf jaargang 6 nr. 2 
werd met een speciaal  Jubileum-nummer voor 
60 jaar Scouting Diemen, overgeschakeld op 
A4  formaat. 
 
Rubrieken kwamen en gingen of verschijnen 
onregelmatig. De Totempaal zelf is wel een 
constante gebleven. Met 2 a 3 reguliere uitga-
ven per seizoen, de Kamp Krant (voor zomer-
kamp) en het Kamp Journaal (na zomerkamp) 
is de Totempaal al 10 jaar niet meer weg te  
denken bij Scouting Diemen. 
 
Groetjes Flitzie, al 10 jaar Mister Totempaal. 

GASTENBOEK 
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     Bas (Flitzie) 

 

Jaargang 1 nr. 1  

December 2004 

HET VERHAAL... 

  Pagina's  A4 

Totempaal 364 113 

Kamp  Ed. 210 103 

Totaal  574 216 

FEITEN EN CIJFERS 
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De Verkenners hebben 

een tocht gelopen door 

Diemen. Dat deden we 

toen de nieuwe kinderen 

kwamen. We mochten 

zelf beslissen waar we 

heen gingen”. Dat was 

zogezegd een beetje 

vreemd, maar wel leuk.  

 
Lodewijk Portielje, 

Verkenner 

 

Jaargang 2 nr. 1 Januari 2006 

Bij de verkenners  doe je veel 

meer grotere dingen.  

Bijvoorbeeld als je gaat lopen 

ben je heel de avond bezig en je 

leert ook veel meer dingen. 

 
Yannick  van de Graf Verkenner  

Jaarganf 2, Nr 2, April 2006 

Het leukste is toch wel het  

abseilen van de Maxisbrug.  

Elke keer als je dat doet krijg je 

weer een bepaalde kick er van. 

 
Wouter Vedder; Rowan 

Jaargang 3, Nr. 1  Dec 006/Jan 2007 

Romy Het leukste? Trefbal… 

“Dat hoort er gewoon bij 

 

Aimee Het minst leuke> Hoe 

heet dat ook alweer… O ja… 

Corvee”.  

 

Romy Zeeman  & 
Aimee Portiele, 

Gidsen 
 

Jaargang 4Nr 1 

Januari 2008 

Idee voor gebouw:  

Misschien nog wat schilderen 

in donkerroze en licht- en 

donkerpaars.  

Leukste: Beverkamp 2006 

met de vogelverschrikker.  

was vooral leuk dat we  

konden rennen op het veldje 

en iedereen in de bosjes en 

struikjes ging zitten. 

Celine Kohn, Bevers 

Jaargang 4 Nr 2 

April 2008 

Babet houdt van spelletjes met getallen want haar favoriete spellen zijn… 
 
Drie is te veel en het Vier  Vakken Spel. 
 

Babet Havekotte,  
Kabouters 
Jargamg 5, Nr 1,  
Dec. 2008 

QUOTEZ 



Bevers in 

Hotsjietonia 

De Bevers draaiden jarenlang met zelf 
verzonnen thema ‘De Mannetjes’ maar 
zijn vanaf dit seizoen overgestapt op het 
landelijke Bever-thema Hotsjietonia. De 
Bevers gaan vanaf nu elke week op avon-
tuur in het fantasie- dorp Hotsjietonia.  
 
In het dorp wonen 10 figuren allen met 
een eigen interessegebied. Met Fleur 
Kleur en Keet Kleur gaan we bijvoorbeeld 
verkleden, toneelspelen en knutselen.  
 
Samen met Bas Bos en Rebbel gaan we de 
natuur in en leren van alles over planten 
en dieren.  
 
Stanley Stekker leert ons de basis van 
scoutingtechnieken en samen met  
Rozemarijn bakken we koekjes en  
onderhouden de moestuin.  
 
Zo ontdekken de  Bevers spelenderwijs de 
wereld om zich heen.  In tegenstelling tot 
andere groepen gaan de Bevers  
niet op kamp maar houden  
wel een super leuk logeer- 
weekend in het scoutinggebouw.  
Ze gaan een dag mee met de 
 andere speltakken tijdens het  
groepsweekend.  
 
Wil je vast kennis maken met  
het thema en de figuren kijk  
dan op  de site van Scouting 
Nederland:  
www.scoutingnederland.nl  
 
De Bevers is een groep voor 
kinderen van 5 tot 7 jaar.  
Zowel jongens als meisjes zijn  
welkom in deze groep.  
 
 
 



Kabouters nu 

op Vrijdag! 

Vanaf nu draaien de Kabouters ook op de 
vrijdagavond van 19.00-20.30 uur.  
 
De welpen en kabouters blijven wel ieder 
hun eigen programma draaien met zo nu 
en dan een gezamenlijk programma.  
 
Ook de Rowans blijven gewoon op  
vrijdagavond draaien.  
De Sherpa’s draaien dit seizoen niet. 

Natuur Werk 

Dag succesvol 
Beste welpen en kabouters  
en ouders.  
 
Het was super leuk en we  
hebben een leuke dag gehad. 
we hebben heel veel bomen  
gekapt en om gezaagd in het 
Penbos en de oeverrand  
gesnoeid.  

In de middag zijn we naar het  
Diemerbos gegaan hier hebben we 
de ringslang nesten omgespit en 
opzoek gegaan hierin naar slangen-
eieren, en deze hebben we dit jaar 
ook echt  gevonden! 
 
Meer foto’s op 
www.scoutingdiemen.nl  



De Gidsen maakten heerlijke pannenkoeken en 
gingen met elkaar de strijd aan op zowel de 
goedkoopste inkoop van ingrediënten, als op 
smaak maar ook de hygiëne.  
 
Alle groepje eindigde met de diverse plussen en 
minnen op 10 punten en dus gaf de smaak van 
de pannenkoeken van de patrouille van Femke 
en Emma de doorslag.  
 
En daardoor visten de Biologische Chocoladepan-
nenkoeken van het groepje van o.a.  
Babet, hoe origineel ook, helaas achter het net.  

GIDSEN BAKKEN ZE BRUIN 

De Kabouters zijn creatieve 
meiden. Ze maken sleutel-
hangers in Scouting thema. 
Maar net zo makkelijk een 
herfstcollage of een spin-
nenweb. Het resultaat 
daarvan? Bekijk het zelf op 
www.scoutingdiemen.nl  

CREATIEVE KABOUTERS 



De Gidsen hadden  

tijdens het  

weekend  

'Het geheim van de 

non' eerst een 

speurtocht door 

het  gebouw met 

allerlei  

opdrachten.  

 

Daarna moest er 

zelf worden  

gekookt; een voedzame maaltijd met broc-

coli, aardappels en schnitzels. ' 

 

s Avonds moesten de dames een film ma-

ken en bij een griezelkamp kan een kampvuur niet ontbreken.  

Behalve griezelig was het   weekend ook vooral erg gezellig! 

GIDSEN 

KABOUTERS 

Rond Halloween 

was er voor de  

Kabouters een 

spannende  

Halloween avond in 

het scouting  

gebouw.  

 

Jullie zagen er alle-

maal super eng uit! 

 

Leuk hoor zo'n  

eerste opkomst.  

Meer foto’s op www.scoutingdiemen.nl 



Er zitten twee  
zwevers op de bank. 
De een legt een  
euro op de bank.  
De ander vraagt:  
Waarom doe je dat?  
Antwoord de ander: 
Ik wil ook geld op de 
bank 

Het is groen en 
draait voor volle 
zalen? 
DJ Pesto 
 
Ken je de mop van 
de timmerman? 
Die slaat nergens 
op! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ken je de mop van 
het konijn dat naar 
de bakker ging? 
Hij ging toch met 
de brommer 

Het rijdt op rails, 
legt een ei, geeft 
warmte en heeft 
een slurf. Wat is 
dat? 
Een lokomokipka-
chelkanariefantje 

MOPPEN ! 

RAADSELS 

Wat moet 
je doen bij 
een onge-
val, bij een 

plotselinge  
verslikking of als  
iemand bewusteloos 
word.  Niet iedereen 
weet wat te doen op 
het moment dat elke  
seconde telt. 
 
Maar gelukkig is er 
nu een speciale 
EHBO app van het 
Rode Kruis  om je 
daarbij te helpen.  
Beschikbaar voor Ip-
hone, Android en 
Windows 
 
http://
www.rodekruis.nl/
eerste-hulp/paginas/
ehbo-app.aspx 

HANDIGE APP 

Imke moet door tijdsgebrek 
helaas stoppen bij de Gidsen.  
 
De Gidsen zoeken nu  iemand 
er bij die bij de Gidsen staf 
wil  worden.  
 
Wil jij dit of ken je iemand an-
ders die het misschien wil, 
laat het even weten aub.   
 
gidsen@scoutingdiemen.nl  

 
OPROEP  OPROEP  

STAF  GEZOCHT 

BIJ  DE GIDSEN 

VARIA 

 

Op de website van Scouting Ne-
derland staan tegenwoordig ook 
blogs. Wil jij weten wat voor  
coole  dingen andere Verkenners 
en Gidsen (of wel Scouts) doen. 
 
Lees dan hun belevenissen in de 
blogs die ze bijhouden op… 
 
https://www.scouting.nl/scouts 

Scouting.NL Web Tip: Blog 



GOEDE 

ACTE  

De Verkenners staf heeft 
het initiatief genomen 
om het houten bord van 
het Sien Post Huis te 
herstellen en weer  o te 
hangen. Goede actie! 
Ons clubhuis krijgt  zo 
zijn naam weer  keurig 
op de gevel! 

En ook aan het herstel  van het bord met 
het Scouting Diemen logo is het ‘work in  
progress’.  Wij hebben geen stylisten  
nodig om de boel op te fluffen, dat doen 
we gewoon lekker zelf! 

KORT KORT KORT 

Op 12 september 2013 noem-
de de Diemer Nieuws ons kort 
in een verslag over de  
Gemeentedag. Zie onze site 

Als  
Djimmany 
eet, dan 
eet de 

tafel   ook   
mee 

WIST JE 

   DAT JEs 

Babette heeft een raar 

Vinger-Bijt-Reflex 

De rowans zijn een stel koekebakkers... 
Nee niet dat ik ze hier zit af te kraken... 
Want dat kraken doen de koekjes.  
 
Want de heren hebben overheerlijke 
koekjes gebakken. En dat ze er heel wat 
van bakte, kun je nu zelf checken!   
 
Meer foto’s op scoutingdiemen.nl  

CHECK 

IT OUT 

Pasta met gehaktballetjes in romige 
saus (4 pers.) 

300 g fusilli (pasta) / 5 el olijfolie / 360 g 
Zweedse gehaktballetjes (schaal) / 1 teen knoflook (fijngesneden) / 1 
oranje paprika (in blokjes) / 350 ml tomato frito  / (tomatensaus, pak-
je) / 300 g spinazie (zak) / 250 g mascarpone (zachte roomkaas, bakje) 

1 bakje basilicum (15 g, blaadjes in reepjes) 
Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar. Ver-
hit 2 el olie in een koekenpan. Bak de gehaktballetjes in 8 min. bruin en 
gaar. Verhit 1 el olie in een hapjespan. Fruit de knoflook 1 min. Bak de 
paprika 2 min. mee. Voeg de tomato frito toe en breng aan de kook. 
Laat de saus 5 min. zachtjes koken. Verhit de rest van de olie in de koe-
kenpan. Voeg de spinazie in handzame porties toe en laat al omschep-
pend slinken. Voeg de mascarpone, van het basilicum en peper naar 
smaak toe aan de saus. Schep de pasta in 4 diepe borden. Schep er de 
spinazie en de gehaktballen op. Verdeel de saus erover en bestrooi met 
de rest van het basilicum. 

DE TOTEMPAAL 
KOOKT… PASTA! 



 

Hoofdredactie  /  Lay-out   

Bastiaan de Goede 
 

Eindredactie:  

Irene van Eijk 

 

Foto’s:    
B. de Goede//J.Rutgers /  

I. Rohring /P. Callenfels/F.Sikkens 

 

De totempaal: 
detotempaal@scoutingdiemen.nl 
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Kabouters  

kabouters@ 

scoutingdiemen.nl   

Prijs: 90 euro pj.  

Opkomsten: vrijdag van 

19:00 tot 20:30  

Staf: Frank Post,  

Isabella Rohring,  

 

Welpen  

welpen@scoutingdiemen.nl  

Prijs: 90 euro p.j.  

Opkomsten: vrijdag van 

19:00 tot 20:30 uur.  

Staf: (Patty Callenfels  

inclusief wisseldienst) 

Sherpa’s  

sherpas@scoutingdiemen.nl 

In seizoen 2013-2014 is er 

GEEN Sherpa-groep 

 

Rowans  

rowans@scoutingdiemen.nl  

Prijs: 110 euro p.j.  

Opkomsten: vrijdag van 

19:30tot 21:30 uur.  

Staf: Terry Jansen,  

Arjen Kronenberg,  

Roy Staal,  Pascal van Wel  

Bevers  
bevers@ 
scoutingdiemen.nl  
Prijs: 90 euro p.j. 
Opkomsten: zaterdag van 

10.00 tot 12.00 .  

Staf: Frank Post, Fonz 

Sikkens, Dulci Luschen. 

Gidsen  

gidsen@ 

scoutingdiemen.nl  

Prijs:  90 euro p.j.  

Opkomsten: dinsdag van 

19:00 tot 21:00 uur. 

Staf: Melanie  

Anagnostopoulos,  

Imke Mulders  

Fonz Sikkens 

 

Verkenners  

verkenners@ 

scoutingdiemen.nl  

Prijs: 90 euro p.j.  

Opkomsten: maandag van 

19:00 tot 21:00 uur.  

Staf: Tim Jansen,  

 Jeroen Saan,  

Danielle Akkerman,  

7– 11 jaar 

5-7 jaar 

bestuur@scoutingdiemen.nl 

Aschwin van Wel (voorzitter) 

Tom Bunck (penningmeester)  

Diana  Apeldoorn-Snijder  
(secretaris) 

Elma Bosman (groepsbegeleider) 

11-14 jaar 14-17 jaar 

Bestuur 

Adres gebouw  
Emmastraat 12a,  1111 

EW Diemen 

 

Correspondentie adres 

Aristide Briandstraat 1  
1111 KE Diemen  

 

Telefoon: 020-6902356  

(tijdens opkomsten) 

 

Website 
www.scoutingdiemen.nl 

AGENDA   AGENDA VERHUUR 

Heeft u een tent nodig 
voor een tuin- of straat-
feest, bijeenkomst,  
promotie-campagne?  
U bedenkt het maar!  
Scouting Diemen heeft 
voor u de oplossing!  
Behalve tenten verhuren 
wij ook bierbanken,  
tafels en podiumstukken 
van 2 bij 1 meter.  
 
Meer info op onze site, 
klik in menu op ‘Verhuur’ 

04 jan 2014 
Nieuwjaarsborrel  
 
23 jan 2013 
Groepsraad 
 
25 jan 2014 
STAM Avond  
 
10-15 feb 2014 
Jantje Beton  
Collecte  
 
22 feb 2014 
STAF Uitje  
 
21/22 mrt 2014 
Klusdagen  
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