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Welkom 

Het jubileumjaar van De  
Totempaal is alweer voorbij. 
In de afgelopen edities blikten 
we terug op de alweer tien 
jaargangen die van dit blad 
zijn gemaakt. Hoewel de  
opstart gepaard ging met  
roerige  taferelen en het blad 
zich steeds verder heeft  
ontwikkeld ben ik toch trots 
wat er de afgelopen jaren is 
neergezet en dat het blad na 
al die tijd nog steeds bestaat 
en een functie vervult.  
 
Voor mij was het dit jaar  
minder een jubeljaar omdat ik 
opnieuw geopereerd moest 
worden, dit keer aan mijn rug. 
De reden daarvan is best een 
ingewikkeld verhaal maar 
houd in elk geval verband met 
de scoliose die ik heb (dat is 
een kromming van de wervel-
kolom). De revalidatie gaat 
gelukkig redelijk. Dus dat geeft 
hoop voor de toekomst. 
 
In deze Totempaal o.a. de 
nieuwe rubriek Beestachtig 
met leuke spreekwoorden 
over dieren, en voor de lief-
hebbers nog wat overgeble-
ven Wist-je-dat-jes van het  
afgelopen zomerkamp.  

Flitzie’s 

Eigenlijk zijn er best veel scouting groepen en 
zeker rondom Amsterdam. Scouting Diemen is 
er daar eentje van. Op de landelijke website van 
Scouting (www.scouting.nl)  kun je via de  
groepen-zoeker  daar nu een beeld bij krijgen.  
 
https://www.scouting.nl/over-scouting/lid-
worden/zoek-een-
scoutinggroep#gz_map_wrapper 
 
Over elke groep is informatie te vinden en zo 
ook over Scouting Diemen. Toch leuk om te  
weten op welke datum Scouting Diemen precies 
begonnen is en op welke X en Y coördinaten het 
Scouting gebouw ligt. Je vindt het hier allemaal.  

Scouting.nl  

Groepenzoeker 



Het was niet zo druk als andere jaren maar desondanks zat de sfeer er goed 
in. De waaghalzen klauterden naar boven op de klimwand en voor de  
creatievelingen was  er de mogelijkheid om—met hulp van een oude centri-
fuge—prachtige verf-kunstwerken te maken.  

De bijl er in? Of een botte bijl? , Van 
beide is geen sprake.  
 
De bijl die door Verkenners-
stafleden Denise en Daantje wordt 
vastgehouden is een afscheids-
cadeautje  van Bryan Veldhuisen als 
bedankje voor afgelopen jaren  
Verkenners en zijn overgang naar 
de Rowans.  
 

Bryan heeft de heft de bijl  
versierd met scouting logo en 
Keltische knopen.  
Een toepasselijk ‘op z’n  
Scoutings’ cadeau! 

https://www.facebook.com/bryan.veldhuisen


 
Maar liefst 1000 euro hebben we gekregen voor de 
blokhut van Jan Willem de Monchy van het  
administratiebureau De Monchy. Heel erg bedankt 
voor deze waardevolle bijdrage!  
 
Eerder al deed Stichting KICI een mooie donatie 
voor de blokhut. Op vrijdag 3 oktober was om  
15:00u de officiële overhandiging van deze cheque 
op de locatie van de blokhut in het Diemerbos 
 
Heel erg bedankt voor deze  mooie gebaren die een 
welkome aanvulling zijn op de benodigde gelden 
voor de bouw van de blokhut!  
 
 

Ook Terry en Jeroen gaan op een ludieke manier 
geld verdienen voor de blokhut. Dit doen ze  
namelijk door met een sponsoractie mee te doen 
aan het jaarlijkse wandelevenement Vierdaagse van 
Nijmegen.  
 
De opzet is dat zij zich laten 
sponsoren voor een vast 
bedrag of per gelopen dag. 
Een gelopen dag geld als je 
op een dag over de 2/3e 
van de gehele afstand van 
die dag komt.  

Eens in de zoveel tijd houden de Stam-
leden een speciale avond voor Stam- en 
stafleden die kunnen deelnemen aan een 
activiteit. En zo werd er de laatste keer een 
bord-spelletjes avond gehouden, waarbij 
o.a. het strategiespel Kolonisten van Catan 
werd gespeeld. Een week later kwamen 
diverse stafleden opnieuw  
samen maar dan om een cursus te volgen, 
een programma te maken en te BBQ’en.  

De installatie is altijd een mooi moment in 
een Scouting carrière . Je wordt dan écht 
tot een volgende speltak geïnstalleerd. 
Voor deze Verkenners (en een tweetal  
stafleden) was het in oktober zo ver.  
Gefeliciteerd met jullie installatie! 

Op 7 maart 2015 is het weer zo ver; de 
iScout! Verschillende jeugd- en stafleden 
doen dan mee aan een internetwedstrijd 
waarbij allerlei vragen moeten worden 
beantwoord maar ook de meest bizarre 
opdrachten uitgevoerd, zoals 'verbouw 
een bushokje tot woonkamer'  

INSTALLATIE 

I-SCOUT 2015 

STAM-AVOND 



Op 1 november was het weer de Natuur-
werkdag en dus werd er natuuronderhoud 
gedaan in het Diemerbos met hulp van jong 
en oud! Bekijk enkele foto’s op onze site 
www.scoutingdiemen.nl 

NATUURDAG 
Heb JIJ iets voor De 
Totempaal, mail dan  
detotempaal 
@scoutingdiemen.nl  
en wie weet komt 
jouw verhaal dan wel 
in de volgende  
Totempaal!  

OPROEP 

Scouting Diemen in de media (1) 

HUUR EEN TENT  
Heeft u een tent nodig 
voor een tuin- of straat-
feest, bijeenkomst,  
promotiecampagne?  
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,  
ww.scoutingdiemen.nl  
klik in menu op ‘Verhuur’ 

Dichtbij.nl / Tevens in De Echo 5-11-2014 

mailto:detotempaal@scoutingdiemen.nl
mailto:detotempaal@scoutingdiemen.nl


Scouting Diemen in de media (2) 

Bron: http://www.dichtbij.nl/amsterdam-oost/wonen/artikel/3634270/tijger-in- 
het-diemerbos-terrein-voor-scouting-diemen.aspx ; tevens geplaatst in De Echo 6/8/2014  



Eind  oktober besteedde  
zowel De Echo / Dichtbij.nl 
(onder) als Diemer Nieuws en 
DiemerNieuws.nl (links)  
aandacht aan veranderingen 
in het Diemerbos.   
Uiteraard konden de plannen 
voor de blokhut hierin niet 
onbesproken blijven. 
 
Hierbij alleen het intro van de 
artikelen en het deel over 
Scouting. De volledige  
artikelen zijn terug te  
vinden  onder het kopje 
‘Media’ op onze website. 
 
Bronnen 
http://www.dichtbij.nl/amsterdam-
oost/regio/artikel/3757214/
projecten-in-het-diemerbos.aspx 
 
http://www.diemernieuws.nl/
lees/35568/wandel-en-
fietsverbindingen-in-diemerbos-

worden-verbeterd- 

Scouting Diemen  

in de media (3) 



Scouting Diemen is behalve met onze website ook actief op Facebook.  
Regelmatig posten stafleden hier updates van activiteiten of  de resultaten  
daarvan.  
 
Zo lieten de Bevers zien wat voor heerlijke kruidnoten ze zelf hadden  gemaakt (1) en 
de Kabouters wat voor prachtige knutselwerkjes zij gemaakt hadden (2) 
 
Ons facebook adres is:  
https://www.facebook.com/groups/103687089723596/ 
 
Ook onze oudere facebook pagina is nog beschikbaar   
https://www.facebook.com/pages/Scouting-Diemen/ 
203612599684124?fref=ts 
 
De gidsen hebben ook nog een eigen 
facebook pagina 
https://www.facebook.com/
groups/130684687087740/?fref=ts 
 
De speciale Facebook pagina van de  
Kabouters voor hun zomerkampen 
wordt ook af en toe  buiten de zomer-
kampen gebruikt. In elk geval kun je er 
heel veel foto’s terugkijken, o.a. van het  
afgelopen zomerkamp.  
https://www.facebook.com/
isabella.rohring.9?fref=ts 
 
Deze groepen op Facebook zijn ook via 
zoekopdrachten in Facebook te  
vinden. Sommige groepen zijn besloten dus moet je een verzoek doen voor lidmaat-
schap om dingen te kunnen bekijken.  



W
 i T 

J D 
A 

T J 
S 

Wist je dat… 

 Laura haar tenen uit model zijn 
 -Laura een blauwe plek heeft omdat Denise 

moest denken aan DE eend 
 Verkenners en Gidsen in lach-therapie zaten 
 Laura en Emma hetzelfde denken en Emma’s 

broek daarom nu nat is 
 De Rowans voor de honing zorgen 
 Quinty elke boom in het  bos herkent 

Nagekomen Wist Je Datjes van  
het  Zomerkamp 2014 

NAAR BUITEN 
 
De app ‘Naar Buiten’ van 
Staatsbosbeheer is dé app 
om alle natuurgebieden van 
Staatsbosbeheer te vinden. 
Je kan vrienden uitnodigen 
om mee te gaan naar  
plekken die je hebt uitge-
zocht  en foto’s uploaden 
van plekken die je hebt  
bezocht.   
 
De app bevat wel meer dan 
100 natuur-gebieden in  
Nederland, dus keus  
genoeg! En via de  
handige ‘Naar Buiten’ knop 
vind je altijd snel de natuur-
gebieden bij jou in de buurt! 
 
Het leuke van deze app is 
dat je allerlei handige info 
krijgt, zoals of je kan fietsen 
of dat er een speelplek voor 
kinderen is.  
 
De app is verkrijgbaar voor 
Apple en Android toestellen 
via deze site: 
 

http://
www.staatsbosbeheer.
nl/naarbuitenapp/ 
 
Of via de I-Tunes Store: 
https://
itunes.apple.com/nl/
app/naar-buiten/
id421113530?mt=8 

HANDIGE APP 

Spreekwoorden over dieren 

KROKODILLENTRANEN HUILEN 
Dit betekent dat je doet alsof je 
veel verdriet hebt, maar het eigen-
lijk niet zo is. Bisschop Asterius 
van Amasea (350-410 n. Chr.) ont-
dekte in een ver verleden al dat 
krokodillen huilen bij de over-
gebleven resten van de mensen 
die ze zojuist hadden opgegeten. 
Alsof ze daar spijt van hadden! 

IN DE AAP GELOGEERD ZIJN 
Dit zeg je als iemand in een vervelen-
de positie is beland. Er zijn allerlei ver-
halen waar dit spreekwoord vandaan 
komt, en allen gaan over een zekere 
herberg met een aap in de naam die 
nogal ‘n slechte naam had. Je kon dus 
beter niet in ‘de aap’ logeren!  

BEREN OP DE WEG ZIEN 
Bang zijn voor iets dat niet bestaat. In 
de oorspronkelijke uitdrukking uit de 
Bijbel ging het om leeuwen, maar die 
komen bij ons niet voor, beren  
vroeger wel.  



 

Hoofdredactie  /  Lay-out   

Bastiaan de Goede 
 

Eindredactie:  

Irene van Eijk 

 

Foto’s:    
B. de Goede/D. Apeldoorn-

Snijder/Speltakken/Archief  

Scouting Diemen 
 

De totempaal: 
detotempaal@scoutingdiemen.nl  

 

        ©2014 Scouting Diemen  

Kosten: 100 euro p.j. (50 

euro per half jr) 

Kabouters  

kabouters@ 

scoutingdiemen.nl   

Prijs: 90 euro pj.  

Opkomsten: vrijdag van 19:00 

tot 20:30  

Staf: Nathalie Akkerman, 

Frank Post 

 

Welpen  

welpen@scoutingdiemen.nl  

Prijs: 90 euro p.j.  

Opkomsten: vrijdag van 19:00 

tot 20:30 uur.  

Staf: Patty Callenfels, Arjan 

Driessen, Richard Meij 

Prijs: 120 euro p.j.  (60 

euro per half jaar) 

Sherpa’s  

sherpas @scoutingdiemen.nl 

Staf: Imke Saan-Mulders,  

Claudia Post 

 

Rowans  

rowans@scoutingdiemen.nl  

Opkomsten: vrijdag van 

19:30tot 21:30 uur.  

Staf: Terry Jansen,  

Arjen Kronenberg,  

Roy Staal,  Pascal van Wel  

Bevers  
bevers@ 
scoutingdiemen.nl  
Prijs: 100 euro p.j (50 
euro per half jr) 
Opkomsten: zaterdag van 

10.00 tot 12.00 .  

Staf: Frank Post, Fonz 

Sikkens, Dulci Luschen. 

Prijs: 100 euro p.j. (50 

euro per half jr) 

Gidsen  

gidsen@ 

scoutingdiemen.nl  

Opkomsten: dinsdag van 

19:00 tot 21:00 uur. 

Staf: Melanie  

Anagnostopoulos,  

Imke Mulders  

Fonz Sikkens 

 

Verkenners  

verkenners@ 

scoutingdiemen.nl  

Opkomsten: maandag van 

19:00 tot 21:00 uur.  

Staf: Danielle Akkerman, 

Tim Jansen, Denise de 

Lange en  Jeroen Saan,  

7– 11 jaar 

5-7 jaar 

bestuur@ 

scoutingdiemen.nl 

Aschwin van Wel  
(voorzitter) 
Tom Bunck  

(penningmeester)  

Diana  Apeldoorn-

Snijder  
(secretaris) 

Elma Bosman 

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 

Week 11—2015 
Jantje Beton Collecte 
 
7 maart 2015 
I-Scout 
 
16 mei 2015 
Loswal Festival 
 
4-11 juli 2015 
Zomerkampen 2015 
 
21-24 juli 2015 
Nijmeegse Vierdaagse 
 
12 september 2015 
Diemer Festijn 

17—23 jaar 
pivos@scoutingdiemen.nl 

Prijs:150 euro p.j. (75 euro 

p.half jr) 

Opkomsten: Woensdag van 

19:30 tot 21:30 

Scouting Diemen 
polo:  
EURO 16,- 
Scouting Diemen 
sweater:  
EURO 20,- 
Scouting Diemen 
das:  
EURO 4,- 
Dasring:  
EURO 2,-  

Overige kosten 

Gidsen/Verkenners:  

Gerard Griffioen 

Rowans/Sherpa’s:  

Aria Kortlever 

 

Overige speltakken 

Nog niet ingevuld,  

meld u aan! 

Oudervertegenwoordiging 

Het banknummer voor 
het ontvangen van  
contributies is:  
NL 48 INGB 0005 0026 10 
ten name van Scouting  
Diemen te Diemen  
 
Het banknummer voor 
het ontvangen van  
donaties voor de blokhut 
in het Diemerbos is:  
NL 03 INGB 0006 3270 82 
ten name van Scouting  
Diemen te Diemen  

REKENINGNUMMERS 
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