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Flitzie valt in 

Scouting Family  

Met de nieuwe rubrieken  



Welkom 

Flitzie’s 

STEUN SCOUTING 
Steunscouting.nl is 
een nieuw crowd-
fundingplatform  
voor Scouting-
groepen . Met deze 
site  kan iedere groep 
inkomsten genereren 
voor projecten 
    https://www.steunscouting.nl/ 

HANDIGE SITE 

Spreekwoorden over dieren 

In het tv-programma ‘De s 
limste mens’ op NPO2  
moesten DJ Sander Hoogen-
doorn (3FM) en actrice Marjo-
lein Touw (De Kleine Zeemeer-
min) de vraag beantwoorden 
‘Wat is scouting’. Ze wisten 
maar 2 van de 5 antwoorden. 
Had  jij ze wel allemaal  
geweten? 

Je wet nooit hoe een 
koe een haas vangt be-
tekent dat je nooit weet 
hoe iets afloopt. Zoals je 
ook nooit kan voorspel-
len hoe een koe een 
haas vangt want je weet 
nooit hoe iets wat on-
mogelijk is (of lijkt) toch 
waar word  

Een nieuw Scoutingjaar, een 
nieuwe Totempaal, al is niet 
alles zo nieuw, zo zijn er  
allerlei vertrouwde rubrie-
ken en hebben we zelfs nog 
wat Wist-je-datjes over van 
zomerkamp, nou ja…’wat’  

Er bleken nog  
genoeg wist-je-datjes 
over om een hele pagi-
na mee te vullen! 
 
Mede omdat de dag 
van de  terugkeer  van 
de zomerkampen een 
rijke voedings-bodem 
bleek, maar ook omdat 
de  Sherpa-weetjes niet 
meer meegenomen 
konden worden en ik 
één Wist-je-datje moet 
herstellen Bij deze dus! 
 
Echte Scouting Diemen 
families vanaf deze To-
tempaal ga ik ze onder-
vragen. We trappen af 
met Famillie Luschen.  
 

Begin dit seizoen heb ik bij een 
aantal speltakken ingevallen.  
Een mooie gelegenheid om daar 
een reportage van te maken, en 
die lees je dan ook in deze  
Totempaal.   
 
Tijdens deze avonden merkte wel 
dat ik geen 20 meer ben. Maar 
gelukkig ben je verder voor  
scouting nooit helemaal  te oud!   
 
En ohja.. Die invalbeurten  lever-
de ook weer wist-je-datjes op, je 
leest ze bij ‘Flitzie valt in’ 



Zaterdag 8 en 15 augustus van 
12.00 tot 15.00 uur  
konden alle kinderen  
knutselen met hout en touw, 
dit in samenwerking tussen 
Gamma en Scouting Diemen. 
Je kon sleutelhangers maken of 
mini-pionieren....  
 
Voor  iets te drinken en te 
snoepen werd gezorgd, met  
een leuke verrassing en tot slot 
een ijsje bij McDonalds.  

Wij van De Totempaal vinden het altijd leuk 
als we onze naam ergens tegen kwamen.  
En zo zagen we zomaar deze buitenschoolse 
opvang in Amsterdam Oostpoort… Die heet 
namelijk Totempaal.  We voelen ons een 
klein beetje vereerd natuurlijk... 

WOORDENWOLK 

Een Scouting vereniging uit Loenen zette 
deze  ‘woorden wolk’ online die laat zien 
waar Scouting over gaat. Hoe groter het 
woord hoe belangrijker. ‘Leuk’, ‘Plezier’ 
‘Spelen’ en ‘Vrienden’ zijn belangrijke 
woorden. Dat vinden wij nou ook! 

Bezoek ook onze Blokhut w
ebsite op 

www.scoutingbouwteenblokhut.nl  



Wist je dat… 

 Sole bij nader inzien de nieuwe eerste vrouwelijke  
voorzitter van Scouting Diemen is (Excuses, Sole !) 

 Rens z'n eigen slippers en pet van ducktape heeft  
gemaakt 

 Danielle verbaasd is dat ze onder haar sok toch vies is 
 Frank onder-

steboven  
hangend 
slaapt 

  Nathalie echt 
de bospaadjes 
niet meer  
herkend van 
de tocht uit-
zetten  

 Verkenners 
baas zijn maar 
de staf eind-
baas 

 Danielle wel denkt aan insmeren maar het dan 
niet doet 

 De welpen/kabouters dachten dat Frank de baas vanScou-
ting Diemen is 

  Lieke een Natural beauty is 
 Aschwin betovert is door de Natural beauty van Lieke 
 Frank geen Natural beauty is maar wel een mooie  

duckface heeft 
 Alle overblijfmoeders jaloers zullen zijn op Frank  
 Chloe ‘het monster’ Joey heeft gevangen  
 Je volgens Joey van ademen ook uiteindelijk dood gaat 
 Danielle en Denise vies zijn want ze gingen elke ochtend 

met deo spuiten 
 Sofie geen mosselen gaat vissen maar mosterd  
 Lieke haar shirt binnenstebuiten zit maar ze ‘em niet  

omdraait omdat he dan echt opvalt  
 De Gidsen-Verkenners staf elkaar stom vind 
 De kinderen soms dachten dat ze staf waren 
 Als Chloe straks oud genoeg is voor bever kamp haar  

ouders (Mel en Tim) dan wel mee moeten 
 Kroon de slechtste chauffeur van Nederland is  
 Lieke de wistjedatjes van Franks commandotijd miste in 

het Kamp Journaal  
 Jeroen wel 10 minuten bij de tent van Sofie heeft staan 

luisteren 
 Frank de kinderwaserette heeft uitgevonden  
 Jeroen met z'n bierbuik en borsthaar het nieuwe sexy is 

 Samantha niet mee wilt doen 
aan het tafeltennis toernooi om-
dat ze niet kan badmintonnen.  

 Laura zich afvraagt of ze ook Sky 
Radio  in België hebben. 

 Femke net zo lek-
ker smaakt als de donuts 
op haar shirt 
 Laura denkt dat 
België geen strand heeft 
 Als Laura een mug 
was ze naar de tent zou 
gaan. 
 Femke een bord 

gebruikt als 
 lampenkap. 
 Samantha denkt 
dat vogel-spinnen kun-
nen vliegen.  
 Emma gaat dub-
beltokkelen met Ivo. 

 Samantha vindt dat Laura zacht-
bloedig is. 

 Samantha het Engelse woord 
voor afval (garbage) op zijn 
Frans kan uitspreken   

 Laura dacht dat Femke peper op 
haar zout had gegooid.  (in 
plaats van peper op de rijst)  

 Emma reageert met "Oui" op de 
vraag "ca va" 

De sherpa's een pool-
party  organiseren op 
bivak 3 met een opblaas-
badje die ze gewonnen 
hebben bij de bingo 

Nagekomen Wist Je Datjes van  
het  Zomerkamp 2015 

Wist je dat… [Sherpa’s] 

Rens echt wel 
24uur zonder 
telefoon kan 

Meer Wist-Je-Dat-Jes bij   
de rubriek Flitzie valt in  

https://dub130.mail.live.com/ol/


Flitzie valt in 
Op bezoek bij de speltakken 

Op ’n  avond september 
avond val ik als eerste in 
bij de Welpen. Het is nog 
aan het begin van het 
 seizoen dus nog niet 
iedereen kent alle namen, 
want er zijn ook nieuwe 
welpen bij. En ook voor 
Terry en ik die samen  
komen invallen, zijn niet 
alle namen bekend. We 
starten dus met Kranten-
meppertje, waarbij de 
krant word vervangen 
door een plastic slagstok. 
Bij krantenmeppertje 
moet degene in het  
midden degene tikken 
wiens naam genoemd is, 
maar die moet dan snel 
een andere naam noe-
men zodat hij niet getikt 
kan worden, want is hij 
dat wel, dan is hij zelf de 
tikker geworden.  
 
Omdat het lekker weer is 
doen we buiten op het 
veld nog meer spelletjes, 
zoals Tweeling  
Tikkertje, waarbij je als je  
getikt word, een tweetal 
moet vormen met dege-
ne die je getikt heeft om 
samen weer nieuwe men-
sen te tikken. Net zo lang 
door tot dat iedereen af 
is.  

Getikte Welpen? 

En of de Welpen nog niet  
getikt genoeg waren plak-
ten we er nog De Chinese 
Muur aan vast. Hierbij 
moet helemaal een lange 
slinger aan Welpen worden 
gevormd die als steeds lan-
ger wordende sliert pro-
beert de overgebleven 
Welpen te tikken. 
 
Bij een volgend tikspel  
liggen er matten in het 
veld. Als je getikt bent 
moet je op je rug gaan lig-
gen als ‘een dode mier’, Je 
mede-welpen kunnen je 
dan weer tot leven wekken, 
door je naar een van  de 
matten te tillen, waarna je 
weer verder kan.  
 
Ook bij Amerikaanse bull-
dog, word er’getikt’ maar 
hier ben ‘je er bij’ als je 
door je mede Welpen (en 
staf) word opgetild.  

Putje trek was een ander 
verhaal. Hierbij legt een 
balk over een emmer en 
staan de welpen erom-
heen in een grote cirkel, 
elkaar bij de ellebogen 
vast gepakt, waarbij ieder-
een elkaar tegen de balk 
probeert aan te stoten. 
Degene die de balk er af-
stoot is af.   
 
Het moge duidelijk zijn dat 
ren– en tikspelletjes  
geliefde  activiteiten zijn 
voor de Welpen. Voor mij 
zelf was het best een uit-
putting wan tik heb niet 
meer de energie die  
Welpen nog hebben haha.  

TERRY  VRAAGT HET 

VLIEGTUIG OM EVEN 

ZIJN MOND TE HOUDEN 

TIJDENS ZIJN UITLEG 

WIST JE DATJE 



 MARINDE ALLES 

STUK MAAKT 

 IRIS DE ENERGIE 

VAN Een 6-

JARIGE HEEFT 

 Marinde geen 

mazzel heeft 

maar skills 

 

WIST JE DATJES 

Gidsen doorgezaagd 

De Gidsen zijn doorgezaagd.. Nee rustig 
maar… Er is geen doorgezaagd meisje van 
een Hans Klok imitator aan de pas geko-
men….Ook geen goocheldozen kwamen er 
aan te pas..  
Misschien wel ‘giecheldozen’ want giechelen  

kunnen Gidsen wel.   
 
Omdat de Gidsen hun hok willen 
pimpen en ook de deur van het 
hok, werd er vanavond geklust. Een 
deel van de groep ging boven het 

hok verven en een ander deel ging beneden 
figuurzagen. De letters G, I, D, S, E en N (samen 
GIDSEN) moesten worden uitgezaagd. De  
dames hadden  (na enig aandringen) daar wel 
creatieve ideeën over.  Marinde (die overigens 
in lompheid niet onder doet voor ‘Lomp  
Lomper Laura’) had het de hele avond over een 
boom… Tot dat ze bedacht dat de letter I ook 
inde vorm van een boom kon maken…. Sofie 
wilde graag de D van Disney en Iris (die deze 
avond nieuw kwam kijken)  
was aan het eind  
van de avond het  
meest ver 
gevorderd met  
een heel gaaf  
Superman-logo  
voor de  letter S. 
 
 

Flitzie valt in De Gidsen vinden het bezoek wel  
gezellig. “U bent toch die journalist”.  
De dames hadden uw razende repor-
ter is herkent van het afgelopen zo-
merkamp.  
 
Tijdens het figuurzagen werd er ook 
heel wat doorgezaagd over school,  
jongens en andere meidenzaken.  
 
Met verstoppertje in het donker  
sloten de Gidsen  de  avond af .  
 
En dan klinkt opeens T O T Z I E N S…   
En weg zijn ze…. Een Gids: “Komt u 
de volgende week weer”  

Een week later word er verder gewerkt aan 
de letters, moeten er patrouilles gevormd 
worden en doen we tik– en balspelletjes in 
de zaal. Maar paaltjesvoetbal is lastig zonder 
voldoende paaltjes die überhaupt blijven 
staan  (zonder dat ze omgetrapt worden). 



 Boeklopen bij Kabouters Flitzie valt in 
WIST JE DATJE 

PHAEDRA NIET ALLEN 

HAAR PAPIER  PAARS 

VERFT MAAR OOK  

GELIJK HAAR HAAR! De Kabouters gingen  
boeklopen… Nee dat is 
geen vorm van zaklopen 
met een boek in je hand…. 
Het boek moet je op je 
hoofd houden en dan naar 
de overkant lopen. De  
dames hadden nog mazzel 
dat het om een telefoon-
boek ging. Want dat buigt 
lekker mee om je hoofd. 
Toch was het nog  
moeilijker dan gedacht  
 
Daarna werd het ietsje 
moeilijker gemaakt want je 
moest over een platte 
bank een stukje lopen, en 
dus wel je evenwicht zien 
te bewaren! 

Sole wilde graag het loop 
parcours nog wat meer 
uitbreiden en  bedacht dat 
de banken ook half schuin 
konden staan, als een 
soort op– en aflopende 
plank. En als of dat niet 
genoeg was, voegde ze er 
nog een slaom-element 
aan toe met pionnen. 
 
Daarna was het knutseltijd. 
Onder het mom van Eeh.. 
Vergeet je tandenborstel 
niet werden er schilderijen 
gemaakt met tanden-
borstels. Een aantal kunst-
werken zou niet misstaan 
in het Stedelijk Museum, al 
gaf één Kabouter aan dat 
ze liever in het Rijks-
museum zou willen  
hangen. Er is altijd baas 
boven baas... 

Maar behalve het schilderen 
van hun kunstwerken  
hadden de dames er ook wel 
lol in om elkaar of zichzelf 
onder de verf te smeren.  
Om dat nou ook kunstwer-
ken te noemen gaat me net 
ver even te ver...  



Scouting Familly  

Wie is er eigenlijk als eerste met Scouting gekomen? 
Aria geeft aan dat Jord de eerste was, maar Eric vult aan: 
“Eigenlijk was ik de eerste, Dat was in mijn jeugd maar dat is 
al heel lang geleden. Ik heb alleen een stukje Verkenners  
gedaan”. Maar Jord was dus de eerste bij de Welpen. Aria  
vertelt: “Hij was de eerste paar keer mee geweest. In het  
begin vond hij het helemaal niks, En toen een half jaar later is 
hij  weer geweest en toen vond ie  het wel leuk. Maar toen 
waren allerlei kinderen alweer doorgestroomd”. Jord geeft 
aan over die eerste keer “Het was toen 
veel te druk voor mij op dat moment”. 
Zijn staf uit die tijd waren Bram, Terry,  
Dennis en een vrouw was er dan nog, 
maar ik weet niet hoe ze heet… 
 
Zina begon bij de Kabouters. Eigenlijk had ze al bij de Bevers 
willen beginnen, Aria: “Maar dat vonden wij lastig want dat is 
op zaterdagmiddag. Toen zeiden we: Dan wacht je maar tot je 
zeven bent en je zwemdiploma hebt. En omdat Erik in  
ploegendiensten werkt, als je dan een keer met z’n allen op 
zaterdag vrij bent, moet je je kind weer naar scouting  
brengen, dat vonden we lastig. Maar de eerste keer dat ze zei 
Ik wil op Scouting was, toen gingen de jongens een keer op  
Groepsweekend ergens op de Veluwe ofzo, en toen ging ze 
mee wegbrengen en toen had ze zoiets van Dit wil ik ook met 
die tenten en zo.  Zina vult aan: “Het gebouw zag er al ge-
woon zo gaaf uit. We gingen eerst naar het gebouw toe hier. 
Toen dacht ik al: Dit ziet er gaaf uit. Toen gingen we naar de  
Veluwe daar en dacht ik: Dit lijkt me leuk” Erik vult aan dat 
het ook een beetje om de stoere dingen gaat, Aria: “Ze is niet 
zo’n meisje-meisje”. 

Wat vind je het leukste aan Scouting? 
Jord vertelt “Het is voor mij nu de plek waar 
we met m’n vrienden samen komen, waar 
we kunnen praten en iets leuks doen met z’n 
allen. Zomerkampen zijn wel het leukste. Het 
is in het begin wel zwaar ofzo maar het  
verhaal wat je daarna kan vertellen is wel 
leuk.  
 

De mooiste kamp-
herinnering is toch wel 
dit afgelopen  jaar want 
toen gingen we echt 
hoog in de bergen. Toen 
hadden we het verkeerde 

pad genomen per  ongeluk, toen misten we 
erg  over bergen klimmen, met metalen  ket-
tingen en zo. En omdat we mist hadden keek 
ik  de hele tijd vooral tegen de rug van m’n 
voorganger Bryan aan met z’n regenhoes 
over z’n rugzak.  
 
Ook Zina noemt het zomerkamp als het leuk-
ste van Scouting.  “Het grotten klimmen was 
heel gaaf. Ze heeft nog wel een leuk idee 
voor een bestemming voor een volgend zo-
merkamp: “Canada. Dat heb ik altijd al ge-
zegd”. Al ziet ze ook wel de haalbaarheid van 
haar plan in  binnen Scouting. Rens geeft aan 
dat het wat hem betreft gewoon zo ver  
mogelijk weg mag zijn.  

Het zomerkamp  in het  
begin wel zwaar maar het  
verhaal wat je daarna kan 
vertellen is wel leuk.  

Interview met een typische Scouting Diemen familie 

Fam. Luschen 



Scouting Familly  

Rens, was voor jou afgelopen zomerkamp ook de 
mooiste herinnering?  
Rens:Nee, dat was helemaal niet leuk. Dan komen al die  
kinderen en die moet je dan zoet houden. Dan zit je eindelijk 
en dan komen ze toch elke keer de trap af, dit of dat, kan je 
hier bij helpen en dan zat er weer een hele groep om me 
heen.”...Maar dan herstelt hij “ Nee, dat was gewoon  
hartstikke leuk. Het was wel een van de leukere momenten 
denk ik.”. Het begeleiden bevalt hem wel.  
 
Meer bijzondere herinneringen 
bewaard hij aan een Rowan 
kamp. “ Toen zijn we in Polen 
geweest. We hebben allerlei  
leuke  dingen gedaan maar zijn ook leuke mensen tegen 
gekomen. Van een Poolse vecht vereniging of zo. Mensen van 
onze leeftijd die dan aan vechtsporten deden en daar konden 
we het wel enigszins mee maken voor een dag”. Jord vraagt 
tussendoor of dat het kamp was waar iemand met een skate-
bord was geslagen Rens antwoord:  “Ja, ik niet maar er zijn 
wel enigszins gewonden gevallen, licht gewond. Het was een 
beetje een ongelukje. Het waren mensen die een beetje op 
zoek waren naar ruzie maar wij waren toevallig net even met 
iets meer. Ik was degene die naar de staf rende en de rest 
ging er op los vechten en toen de Terry aan kwam lopen van 
“oei, het is wel echt menens, politie erbij, camping   
medewerkers. Maar het politiebureau stond naast de  
camping. Het was wel een leuke herinnering. 
 

Hoe is het zomerkamp als ouder? 

Aria  geeft aan dat het Zomerkamp voor hun als ouders ook 
altijd een hoogtepunt is, waarna iedereen aan tafel lacht.  
Aria: “Ik moet wel zeggen: Rens zat jaar voor afgelopen jaar 
bij de Pivo’s en die gingen later op kamp en hij ging die week 
niet op kamp. Toen dacht ik: Jeetje we hebben opeens een 
kind thuis. Ik vind leuk dat ze bij Scouting lekker veel buiten 
doen, vooral bij de  Welpen en Verkenners. Daar waren ze 
altijd heel actief. Ook met het knopen en pionieren en zo.  
Dat vind ik dan wel leuk dat ze daar allemaal mee bezig zijn.  
En nu zeggen ze “We doen bijna nooit wat, maar dan moet je 
zelf met ideeën komen” 

Ik vind leuk dat ze 
bij Scouting lekker 
veel buiten doen  

Ideeën tijdens de draaivond 

Jord geeft aan “We hebben wel coole  
ideeën maar het was vooral omdat 
Melle en Tim er ook waren enzo, dat 
het  bij heel veel ideeën was: Nee, dat 
is stom of Nee, dat is niet leuk en die 
gingen al heel snel niet door. Twee  jaar 
geleden waren we maar met z’n drieën 
(ik, Melle en Tm) en dan kwam ik met 
“Dat kunnen we ook doen” maar dan 
waren hun twee echt zo van Nee, dat 
lijkt me niks. Toen kwamen Bryan,  
Mikal en Fedde erbij vorig jaar en toen 
waren er wel ideeën die ook leuk vond. 
 
Zina geeft aan dat ze bij de Sherpa’s 
teveel op hun telefoon zitten maar 
word gelijk teruggefloten door haar 
broer dat er regels gemaakt zijn die nog 
zullen worden uitgelegd.  
 
“Ik hou wel van goed georganiseerd 
zijn” zegt Aria wel een aantal keer tij-
dens het gesprek. Ze werpt haar doch-
ter tegen “ Ja, je zegt wel van het hoeft 
allemaal niet zo georganiseerd,maar je  
klaagt nu wel van We doen eigenlijk 
niks. Dat krijg je als er niks georgani-
seerd word”. Zo slecht is een beetje 
organisatie dus eigenlijk helemaal niet.  
 
Aria merkt ook wel dat het voor de staf 
lastig zal zijn om een vernieuwend  
programma te maken  “Je wil bij Scou-
ting ook  niet iedere keer met het zelf-
de spelletje aankomen” En dat geldt 
ook voor de kamplocaties. Erik vult 
aan: “Dat is een beetje het nadeel van 
staf… Die kinderen  gaan misschien 
maar 2x naar zo’n zelfde plek toe, als ze 
er al 2x komen. Als staf ga je misschien 
wel 5 of 6x”. 

Aria  is het niet helemaal met haar kinderen eens om zo ver 
weg te moeten gaan  “We aren laatst in Huizen  
wandelen, en daar staat een heel mooi scouting gebouw in 
het bos. Je kan met zomerkamp ook zeggen: We fietsen 
naar Huizen. Ik weet nog wel toen ze in de buurt van  
Eindhoven zaten, ben je gewoon de hele dag kwijt met ha-
len en brengen. In de buurt van Arnhem vind ik dan wel 
weer te doen. Uurtje heen, uurtje terug. Dan heb je gewoon 
de rest van de dag nog.  Ik wil het best wel doen en heb het 
er wel voor over maar ik denk wel: Iets dichterbij had ook 
wel gekund. De Utrechtse heuvelrug is ook erg mooi”  

Buitenleven.  
Zo broer, Zo zusje?  



Scouting Familly  

En hoe vinden jullie het om met z’n 3en bij Scouting 

te zitten?Wel eens last van gehad?  

Deze vraag word door het hele gezin volmondig met ‘Ja’ 

beantwoord. Aria begint als eerste “Als ze in dezelfde groep 

zaten, was er wel eens een strijd. Daarom is het ook wel 

goed dat Jord nog een jaar bij de Rowans blijft”. Zina heeft 

in haar jonge jaren nooit bij haar broers gezeten, alleen op 

groepsweekenden. Jord:”Dat je het hele  weekend met  

elkaar opgescheept zit en zo “.  Zina:”Dat vond ik dan wel 

irritant. Dan ben je wel met je groepje maar hun letten wel 

de hele tijd op van Pas je wel op”.  Rens werpt daar tegen in 

“Dan moet je ook geen domme dingen doen”. Aria valt bij “ 

Je moet het maar zien als lief, dat ie een beetje bezorgd om 

je is”. Inmiddels zit Zina wel een soort van met haar broers 

omdat ze op dezelfde avond draaien, maar ze geeft aan “Het 

is nu ook minder erg, het is wel 

gezellig”.  

Willen jullie net als Rens ook 

staf worden? 

Jord “Dat is wel een goede vraag, ik weet het eigenlijk nog 

niet.  Ik zie wel. Ik wil wel bij de Pivo’s zitten en bij de Pivo’s 

kijk ik wel of ik staf wil worden van een leuke groep of zo. 

Maar ik zie mezelf niet als een heel erg staf-type”. En ook 

Zina zegt geen idee te hebben.  

Erik denkt niet dat het te combineren is met zijn werk in 

ploegendiensten maar dat het ook niet echt zijn ding is.  

Maar Aria zou het wel leuk vinden bij Bevers of Kabouters. 

Tijd is echter een vijand Ik werk vier dagen en zit op m’n 

werk in de OR  en ik moet vaak nog cursussen doen thuis en 

ik heb gewoon een gezin met drie kinderen en een man en 

die willen ook aandacht” Aria ziet voor zichzelf vooral een 

tijdprobleem als ze staf zou worden. “Als je staf word, dan 

word er wel van je verwacht dat je meegaat op zomerkamp , 

dan moet je wel een week vakantie nemen”.Er gaat heel 

veel tijd in zitten. Dan is er weer een cursus of een groeps-

weekend; het is best vaak dat er dingen zijn. Het is wel 

 vrijwilligerswerk maar het is niet vrijblijvend”. De kinderen 

geven echter aan  hun moeder niet echt een Staf-type te 

vinden.  Rens: “: Jouw mentaliteit is gewoon niet echt  

Scouting, ik denk dat jij veel te fanatiek gaat zijn als staf.  

Te georganiseerd”. Aria denkt wel dat dat ook een gode 

kant kan hebben. Zina vreest dat haar moeder te voorzichtig 

is van ‘Kom maar hier’, maar haar ouders  denken zelf dat 

dat wel  meevalt.  

 

Rens geeft aan hoe zijn begeleiding bij de Welpen is begon-

nen: “Jaimy had een keer hulp nodig bij de welpen. En ik 

kwam een keertje langs en die zei: Jij komt nu ook elke  

vrijdag”. Het is wel zo de kinderen moeten je leren kennen, 

niet bang voor je zijn. In het begin is het echt zo “Wie is hij?” 

Het is wel vrijwilligers-
werk maar het is niet 
vrijblijvend” 

Zina (15) 

Jord (18)* 

Rens (19) 
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Erik (54) 

Aria (49) 



Hoe is het  om als ouder betrokken te 

zijn bij Scouting? 

Aria” Ik vind het altijd wel leuk. Ik heb wel 

met dingen dat ik denk:  Pak even door.  

Ik merk dat ik soms te georganiseerd ben , 

maar aan de andere kant vind ik er dat ook 

wel weer leuk aan dat het niet allemaal strak 

gepland is “ 

 

Eric “ Ik ben niet zo heel erg betrokken, maar 

ik ben klus-ouder, van het klus-team. Dat is 

één of twee  dagen per jaar dat er behoorlijk 

geklust word. De koelkast heb ik laatst  

aangesloten en de klaptafels verplaatst.  

Dat vind ik wel leuk, een beetje kleine klusjes 

doen zeg maar. Ik heb ook een keer de hele 

gangvloer met tegeltjes uitgehakt, dat zijn 

geen leuke klusjes. Het moet gebeuren,  

Je kan het ook niet allemaal spik-en-span 

mooi houden, maar het is bijhouden. Als je 

wel eens ziet hoe ermee om gegaan word, 

heb ik wel eens het idee dat het te ruw is. In 

de zaal ook dat er knoerthard gevoetbald 

word, waarbij de TL-bakken van het plafond 

”Eigenlijk zou je moeten zeggen:  Buiten voetballen en 

binnen niet met de voetbal overal knoerthard tegenaan 

meppen” Maar het is natuurlijk ook een beetje een honk 

van Ga je gang maar En er word  gewoon heel slordig  

omgegaan met materiaal”.  Als voorbeeld geeft hij het stuk 

knippen van een haspel voor knutselen, maar dan heb je 

geen haspel meer als je die nodig hebt. Ik ben nog al  

precies maar dat botst dan wel eens beetje. Maar ik vind 

het wel leuk hoor dat klussen” 

 

Aria denkt even na over de functie van Diana als die stopt 

als bestuurslid. “.“Eigenlijk zou ik het wel willen. En op mo-

ment gaat het prima, maar komt ook een periode dat ik 

minder lekker in m’n vel zit en dan word het me gewoon 

teveel “.  

 

Erik vult aan  “Je kan het dan niet weer gauw  afstaan, je 

moet wel iemand hebben die dat wil”. Aria  vervolgt “ 

Maar zo ben ik ook, net als bij de OR, dan ga ik niet 

 zeggen:Ik stap er weer uit”en zo’n functie als Diana doet, 

dat zou ik dan best wel willen doen, maar dat moet je dan 

wel voor een aantal jaren doet” 

Scouting Familly  



Scouting Familly  

Paroba 
 
Aan de Paroba bewaart het gezin ook alle-
maal leuke herinneringen. Rens, Jord en Zina 
hebben alle drie aan deze regionale -
wedstrijden voor Scouts meegedaan.  Aria: 
“Ik weet nog wel een keer van de Paroba dan 
gingen we de jongens ophalen en dan zagen 
we andere scouting groepen en die hadden 
dan zo’n veldje van tsjak-tsjak-tsjak en Scou-
ting  Diemen liep een beetje van la-la-la-la, 
dat vind ik dan wel weer leuker dan dat 
strakke militaristische gedoe.  
 
Jord We hadden wel de ‘mooiste’ prijs bij de 
Paroba. Laatste en een na laatste. Zina Wij 
hadden de beste prijs hoor.  Elfde van de 38 
ofzo Jord: “Het was niet mijn schuld dat we 
laatste en een na laatste werden. 

 
 
 
 
 
 

Tijdens de tocht hadden ze gewoon een hek  
eerder open moeten gooien zodat we eruit 
konden zodat je niet echt van het terrein 
afkon. Het eerste onderdeel was kompas 
lopen, dus ik lees af: We moeten die kant op. 
Dus wij zien een hek, daar kunnen we niet in. Dan  zoeken een 
andere uitweg richting die kant op waar we naar toe zouden moe-
ten gaan en hebben we een andere richting 
 gevonden en liepen we daar naar toe. Maar we kwamen er uit-
eindelijk niet meer uit en zijn we  terug gelopen en stond dat hek 
opeens wel open.  
 
We hebben heel veel tijd verloren, we waren wel anderhalf uur 
aan het zoeken we hebben  uiteindelijk wel twee en half uur ver-
speeld. Dat was zonde, daardoor waren we als een van de  
laatste terug, terwijl we als 1e weggingen!”. Rens zegt met een 
glimlach: “Bij ons was  het  precies andersom. Wij gingen als laat-
ste weg en kwamen als  eerste terug”.  
 
Of de Paroba geslaagd is hangt volgens Jord af of je een leuke 
groep hebt of niet. Zina lijkt het als staf leuker. Jord gaat verder  
“Er was maar één  groep die een keuken had  kunnen maken en in 
mijn groep zat één  iemand die ik niet heel erg aardig vond of zo 
omdat ie een beetje populair gedrag had en wij hadden wel zoiets 
Kom maar bij ons eten, bij hebben wel een staande keuken en 
toen gingen ze voedselgevecht houden, was het hele terrein vies. 
Toen dacht ik:Kom op jongens, zo worden we niet eerste  
 
Uiteindelijk is er ook iemand in een tent van een andere groep 
gaan slapen, waren we diegene de hele avond kwijt en dan zijn ze 
nog steeds verrast zijn waarom zijn wij laatste en een na laatste 
zijn”   

Je kan wel lol hebben met de wedstrijd 
want ze hadden genoeg te doen met spel-
len en zo,maar als jij lol ziet als voedsel-
gevecht houden en dat dan de staf boos op 
je word en ik kreeg er het meest de schuld 
eigenlijk, van Het is jouw groep, hou ze  
onder controle” maar ik had die controle 
niet echt helemaal. Rens valt in: “Shame on 
you”. Maar Erik valt Jord bij “Je kan we de 
oudste zijn en toegewezen zijn maar  
misschien kan je dat wel gewoon niet  Als 
er anderen zijn die fysiek en mentaal  
sterker zijn…Dat is lastig”. Aria geeft aan 
dat je er dan misschien nog niet aan toe 
bent.  
 
Zina had tijdens de Paroba weer heel  
andere frustraties. “Eén iemand was  
eigenwijs, en dat is irritant. Die zat gewoon 
in z’n tent snoep te eten. En dat was het 
enige. Dan vroeg je: Kom je nou, we moeten 
even dit samen doen en dan zei diegene  

Andere groepen doen tsjak-
tsjak-tsjak en Scouting  
Diemen doet la-la-la-la 



Beste lezers, ik ben niet helemaal eerlijk tegen  
jullie geweest. Er is iets wat jullie niet van mij  
weten en dat knaagt diep van binnen. Ik gooi het er 
nu dus maar uit. 

Ik zit op scouting. 

En ja, nu begint natuurlijk het gezeik. Ik word  
natuurlijk meteen gebombardeerd tot autist die in 
een apenpakkie knoopjes gaat leggen terwijl hij een 
vuurtje stookt waar hij als een mislukte indiaan  
omheen zal gaan dansen. Laat ik jullie nog wat meer 
shockeren: dat ben ik niet. Sterker nog: dat zijn de 
meeste scouts niet. Daarom lijkt dit me ook het  
juiste moment om een aantal misvattingen over  
scouting te ontkrachten. 

1. Scouting is een soort militaire  
organisatie 

Militair zijn we niet, want militairen zijn vaak geor-
dend en gedisciplineerd. Onze scouting is vooral een 
zootje ongeregeld en discipline hebben we alleen als 
we daar zin in hebben. We zijn geen leger, we zijn 
gewoon een chille vriendengroep die eens in de 
week samenkomt. 

2. Scouts doen alleen maar aan knopen 
leggen, fikkies stoken en hutten bouwen 

Doen we niet, alleen als de noodzaak er is. Ik heb 
ooit wel leren knopen, maar daar doen we tegen-
woordig echt he-le-maal niets meer mee. Alleen als 
we het echt nodig hebben. Vuur stoken doen we 
wel, maar dat is dan ook gewoon gezellig. Doe je ook 
op je jongerenvakantie. En hutten bouwen...  
Kom op, dat vond jij ook leuk toen je zeven was, dus 
toen deden we dat ook. Nu vind jij dat niet meer 
leuk. Wij ook niet. We zijn best normaal. 

 

3. We dragen de hele avond door een 
apenpakkie 

Veel mensen bij scouting hebben er een hekel 
aan: het welbekende uniform. Het bevestigt min 
of meer de orde en discipline die scouting tot een 
militaire organisatie zouden maken. Daarom 
wordt de blouse en das door steeds meer  
scoutinggroepen in de ban gedaan. Bij ons geldt 
dat we die dingen, zodra we de avond geopend  
hebben, meteen in een hoek flikkeren. 

4. Scouting is voor mensen met een  
sociale achterstand 

Helaas denken veel mensen dat dit zo is. Ook de 
ouders van kinderen met een sociale achterstand, 
waardoor deze steeds vaker bij scouting terecht 
komen. Nou heb ik niets tegen kinderen die  
moeite hebben met vrienden maken, absoluut 
niet. Maar besef dat als je een complete groep 
creëert met deze kinderen, ze daar totaal geen 
profijt van hebben. De meeste scouts zijn dan ook 
al vrij sociaal van zichzelf. 

5. Scouting, dat zijn toch padvinders? 

Dit is een boodschap vanuit alle scouts naar alle 
mensen die ons padvinders noemen: met alle 
respect, maar WIJ ZIJN GEEN F***ING  
PADVINDERS! De term padvinder is al sinds 1973 
van de baan, dus je loopt 40 jaar achter. Wij zijn 
geen Kwik, Kwek en Kwak, of schattige meisjes uit  
Phineas en Ferb. 

Wij zijn geen  
f**king padvinders! 

http://www.scholieren.com/blog/3761/wij-zijn-geen-fucking-padvinders?
utm_source=website&utm_medium=facebook&utm_campaign=social 

Door: Bram van Hulten (Brabant), 2013  

Scholieren.com 

Dit artikel is afkomstig van internet dus niet geschreven door een lid of ex-lid van Scouting Diemen  
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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  

 

Welpen  

welpen@scoutingdiemen.nl  

Prijs: 90 euro p.j.  

Opkomsten: vrijdag van 19:00 

tot 20:30 uur.  

Prijs: 120 euro p.j.  (60 

euro per half jaar) 

Sherpa’s  

sherpas @scoutingdiemen.nl 

 

Rowans  

rowans@scoutingdiemen.nl  

Opkomsten: vrijdag van 

19:30tot 21:30 uur.  

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

10.00 tot 12.00 .  

Prijs: 100 euro p.j. (50 

euro per half jr) 

Gidsen  

gidsen@ 

scoutingdiemen.nl  

Opkomsten: dinsdag van 

19:00 tot 21:00 uur. 

 

Verkenners  

verkenners@ 

scoutingdiemen.nl  

Opkomsten: maandag van 

19:00 tot 21:00 uur.  

7– 11 jaar 

5-7 jaar 

bestuur@ 

scoutingdiemen.nl 

Aschwin van Wel  

Jeroen Saan 
(Duo-voorzitters) 
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 

 

  E-mail:  
info@scoutingdiemen.nl  

AGENDA AGENDA 

9 dec 2015 

Groepsraad  
 
5 maart 2016  
I-Scout 2016 
 
15-17 apr il2016 
Paroba Gidsen/
Verkenners  
 
 

 

17—23 jaar 
pivos@scoutingdiemen.nl 

Prijs:150 euro p.j. (75 euro 

p.half jr) 

Opkomsten: Woensdag van 

19:30 tot 21:30 

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 

Polo: EURO 16,- 
Sweater: EURO 20,- 
Das: EURO 4,-  
Dasring: EURO 2,-  

STAM 23+ 

De stam draait 1 
keer in de maand, 
doorgaans de laat-
ste zaterdag van de 
maand (soms ver-
schuiven we dit).  
Prijs  €50 per jaar.  
Voorzitter:  
Richard Meij 
Penningmeester: 
Imke Mulders 

OVERIGE KOSTEN 
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