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BINGO AVOND I-SCOUT 2016 

WELPEN IN ‘T BOS 

ROWAN WEEKEND 



Als je in het in bos de  
afdruk ziet van de 
poot of de  
uitwerpselen van een 
bepaald dier maar je 
weet niet welk dier, 
dan kan je dat nu op-
zoeken met Spoor-
zoeker. De app van 
Staatsbosbeheer vind 
je  via de Apple App-
Store of Google Play.  

KNUTSEL IDEEEN 

 
Wil je iets leuks 
knutselen maar 

weet je niet hoe. In 
Scoutpedia staat 

een speciale pagina 
vol met leuke  

 knutsel ideeën 
  

https://
nl.scoutwiki.org/
Lijst_van_knutselideeën 

HANDIGE SITE 

Van 7 tot en met 12 
maart collecteerden 
we voor Jantje Be-
ton... en voor onszelf! 
Want 50% van de 
opbrengst mogen we 
zelf houden! 

Za 12 mrt 2016 
Dagopbrengst: 321.76 
euro 
Totaalstand  2080.56 
euro  

Vr 11 mrt 2016 
Dagopbrengst: 925.76 
euro 
Hoogte score: Josje 
Kroonenberg 205.09 
euro  
 
Do 10 mrt 2016 
Dagopbrengst: 88,43 
euro 
Hoogte score: Aaron 
Jonk (Verkenners): 45 
euro  
 
Wo 9 mrt 2016 
Dagopbrengst:377.19 
Hoogte score: Esmee 
van Lingen (Gidsen): 
116.65 euro  
 
Di 8 mrt 2016 
Dagopbrengst: 146,47 
euro 
Hoogte score: Gert; 
44.65 euro  
 
Ma 7 mrt 2016 
Dagopbrengst: 220,95 
euro 
Hoogte score: Jeroen; 
59,93 euro  
 

Ook dit jaar ging Scouting  
Diemen er niet met de hoofd-
prijs van door met I-Scout, de 
jaarlijkse internet wedstrijd 
waarbij zowel google-werk 
('Reisvragen') als doe-
opdrachten moeten worden 
uitgevoerd.  
 
Dit jaar eindigden we op een 
94e plaats.....Maar we zijn wel 
2e geworden van de regio  
Amsterdam-Amstelland en dat 
is ook een prestatie waard!  

Bekijk de foto’s van de doe-
opdrachten op onze website. 
Overigens hebben we ook links 
naar foto's van eerdere jaren 
dat we meededen met de I-
Scout voor een 'trip down  
memory lane'  
 
www.scoutingdiemen.nl 

HANDIGE APP 



Het was een geslaagde Bingo- avond met 
bier en bitterballen. Een avond waarbij de 
Sherpa's een mooi startbedrag voor hun  
zomerkamp verdiend hebben. Flitzie had nog 
een valse bingo en moest een liedje zingen, 
maar had alsnog tweemaal prijs. Ook Fonz had 
tweemaal prijs. Terry ging er uiteindelijk met de 
hoofdprijs van door; een tegoedbon van 50 euro 
voor het Wapen van Diemen.  



Zoals iedereen weet zijn we druk bezig 
met de voorbereidingen voor de bouw 
van de blokhut in het Diemerbos. Bij 
een blokhut hoort uiteraard een kamp-
vuurkuil. En daarvoor hebben wij al 
onze leden gevraagd om een ontwerp 
in te leveren. Begin maart lagen er in-
derdaad negen ontwerpen. Allemaal 
creatieve en mooie bedachte kamp-
vuurkuilen.  
 
De jury ging het nog moeilijk krijgen 
om daar het beste idee uit te kiezen.  
In de eerste ronde kregen alle speltak-
ken de gelegenheid om als team uit te 
kiezen welke drie ontwerpen zij het 
beste vonden.  
 
Hierna bleven er uiteindelijk zes  
ontwerpen over die door gingen naar 
de laatste ronde. En daarvoor moest 
de hoofdjury bij elkaar komen.  
Allemaal mannen met volle  
agenda's ....maar het is gelukt!  
 
Afgelopen week waren ze allemaal in 
het Scouting gebouw. Gert Oosting 
(onze oude voorzitter), Ruud Grondel
( wethouder) , Pim van Doorne van de 
brandweer, Koen Fouselt de boswach-
ter en Fonz Sikkens (ons allen bekend.)  

Bijna een uur deden zij erover om de winnaar uit 
te kiezen. En uiteindelijk moest er nog gestemd 
worden ook omdat ze er anders niet uitkwamen. 
Was de afstand naar het vuur wel voldoende voor 
de veiligheid, waren er wel voldoende uitgangen, 
waarom zaten de banken zo dicht op elkaar, hoe 
groot was het podium ....of er was geen podium, 
moest de kuil vierkant of rond zijn en het was 
toch ook wel een leuk idee om er beplanting om 
heen te zetten? Maar de jury is er gelukkig wel 
uitgekomen.  
 
Heel veel dank en complimenten krijgen Davina, 
Quinty, Danique& Charlotte, Chenoa, Marinde, 
Sophie , Luco, Imke, Brian & Mikal. De jury wil 
een erevermelding geven voor Chenoa Turen-
hout, zij had de moeite genomen om een echte 
maquette in elkaar te zetten.  
 
Maar het winnende ontwerp is van Brian Veldhui-
zen en Mikal van Eijk . Zij hebben een prachtig 
ontwerp ingeleverd met een beschrijving van de 
materialen, berekeningen wat het moet gaan kos-
ten en zelfs op welke website we materialen kun-
nen gaan bestellen.  
 
Brian en Mikal van harte gefeliciteerd! Op korte 
termijn willen wij erg graag met jullie in gesprek 
over dit project. Jullie willen ons vast ook wel hel-
pen met de voorbereidingen en realisatie!  



De welpen hadden vrijdagavond 1 en  
zaterdag 2 april een weekend dat zich 
grotendeels in het Diemerbos  
afspeelde.  
 
Flitzie ging langs bij de Welpen op  
zaterdagmiddag.  In het bos waren ze 
druk in de weer met pallets, vooral 
op het water. Want pallets zijn  
natuurlijk eigenlijk vrachtschepen, 
maar dan wel met bemanning, want 
het is veel leuker om zelf op zo'n  
pallet te staan dan zo'n pallet (met als 
vracht een andere pallet) naar de 
overkant van het water te  
krijgen.  
 
De Welpen hadden het in elk geval 
naar hun zin.  
 
Check meer foto’s op  
www.scoutingdiemen.nl 

Flitzie op bezoek  
Op bezoek bij de speltakken 

Welpen als 'waterratten 



owan eekend 

De Rowans hebben een inloopweekend gehad op Texel.  
 
De zaterdag begon goed; de boot voer voor onze neus weg. 
Dus moesten we een uurtje wachten. Daarna hebben we een 
tocht van 22 km gelopen en heel veel mooie  dingen gezien. 
Duinen, strand, bos, vlaktes, dieren en urenlang niemand  
 gezien.  

Vervolgens zijn we bij het gebouw van scouting Texel aange-
komen.  Een super mooi gebouw met, gelukkig voor ons, heel 
veel matrassen. 's  Avonds lekker gebarbecued en daarna heb-
ben we nog een kaartje gelegd.  

De  volgende ochtend om 08.00 uur weer op en om 09.00 op 
pad, voor een tocht van 17 km over dijken en langs dorpjes, 
terug naar de pont. Om ongeveer 14.00 uur waren we terug in 
Diemen. 

 
 

 ... Terry 2 tubes tandpasta mee 
had maar geen borstel 
... Jord een hekel heeft aan  
meeuwen 
... Mikal en Bryan een beetje moe 
waren aan het eind 
... het Roy zijn laatste inloopweek-
end is 
... Kroon zich 's morgens liever nog 
een keer omdraait en een tukje 
        doet    

WIST JE DATJES 





In Diemer Nieuws en Diemer-
Nieuws.nl van 3 en 10 december 
aandacht voor  aankondiging van 
de opening van de  Diemer  
December Dagen. Op donderdag-
avond 10  december schonk  
Scouting  Diemen chocomel en  
glühwein bij het gemeentehuis 
van Diemen in het kader van de 
Diemer  December Dagen  Ook 
konden kinderen broodjes  
bakken en marshmallows  
roosteren  boven een vuurtje.  
Op de volgende pagina’s zie je  de 
aandacht in Diemer Nieuws daarvoor 

Scouting Diemen in de media   
Diemer Nieuws, 17-12-2015 

Diemer Nieuws, 23-12-2015 



Scouting Diemen in de media  

Zie ook de pagina Media 

en Foto’s op onze site! 



Scouting Diemen in de media  
In de Diemer Nieuws van 14  
januari en op DiemerNieuws.nl 
aandacht voor de ontwikkelingen 
rond de  rond  de blokhut 



Scouting Diemen in de media  

In de Diemer 
Nieuws van 14 ja-
nuari ook een aan-
kondiging van de 
Diemer Cross waar-
in Scouting Diemen 
ook wordt ge-
noemd.  
 
Hierboven de lay-
out in  de krant en 
rechts de tekst op 
Diemernieuws.nl 



Scouting Diemen in de media  
In het Diemernieuws en op DiemerNieuws.nl 
van 18 en 25 februari aandacht voor de  
Diemer Cross waaraan wij meewerkten. 



Scouting Diemen in de media  In het Diemer Nieuws van 18 februari een 
artikel over festivals in het Diemerbos  
waarin ook wordt benadrukt dat het bos 
ook voor Scouting bestemd is! 



Diemer Nieuws, 17-12-2015 

Scouting Diemen in de media  
Verkenners staflid Denise werd 
geïnterviewd voor de rubriek 
Onder Ons in Diemer Nieuws 

GEZOCHT GEZOCHT 

TE KOOP…. 



Scouting Diemen in de media  In een artikel over horeca in het 
Diemerbos, worden wij ook  
genoemd als gebruiker van het bos.  

Elma heeft een mooi Beeldje 
van Jantje Beton gehad. Dit ter 
gelegenheid van haar jubileum 
als coördinator in Diemen.  
Elma zegt super trots te zijn.  
En dat zijn wij natuurlijk ook.  
Gefeliciteerd, Elma!  

- Rens de Honger- 

winter door komt  

- Flitzie een rebel is 

- JE VOLGENS TIM LASTIG  

JE HART KAN VAST-

HOUDEN OMDAT DIE VAN 

BINNEN ZIT 

WIST JE DATJES 

 

In de vorige Totempaal stond bij 
Club Info een fout. De Kabouters 
draaien niet meer op vrijdag avond 
natuurlijk maar op woensdag van 
18.30 - 20u. Excuus voor deze fout 



 

Hoofdredactie  /  Lay-out   
Bastiaan de Goede 

 

Eindredactie:  

Irene van Eijk 

 

Foto’s:    
B. de Goede/D.Archief  

Scouting Diemen 

 

De totempaal: 
detotempaal@scoutingdiemen.nl  

 

        ©2015 Scouting Diemen  

Contributie : 100 euro p.j. 

(50 euro per half jr) 

Kabouters  

kabouters@ 

scoutingdiemen.nl   

Opkomsten: Woensdag van 

18.30 - 20.00  

Welpen  

welpen@scoutingdiemen.nl  

Opkomsten: vrijdag van 19:00 

tot 20:30 uur.  

Contributie: 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  
Contributie: 100 euro p.j 
(50 euro per half jr) 
Opkomsten: zaterdag van 

10.00 tot 12.00 .  

Contributie: 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 

15-17 apr 2016 
Paroba 2016  
 
21-22 mei 2016 
Groepsweekend  
 
28 mei 2016 
Loswal Festival 
 
11 jun 2016 
Bever Doe Dag  
 
18-19 jun 2016 
Bever Logeerweekend  
 
16-23 jul 2016 
Zomerkamp 2016  
 
13-25 feb 2017 
Jantje Beton Collecte 

17—23 jaar 
pivos@scoutingdiemen.nl 

Prijs:150 euro p.j. (75 euro 

p.half jr) 

Opkomsten: Dinsdag van 

19:30 tot 21:30 

Gidsen/Verkenners:  

Gerard Griffioen 

Rowans/Sherpa’s:  

Aria Kortlever 

 

Overige speltakken 

Nog niet ingevuld,  

meldt 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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