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Hallo allemaal, 
 
Voor jullie op het scherm staat 
een nieuwe Totempaal. Ja ja, op 
het scherm. En niet op papier dit 
keer. De totempaal is digitaal. En 
daarmee ook in full colour in 
plaats van zwart/wit. Nou moet 
je dit ook niet te zwart/wit zien 
natuurlijk, maar voor zo’n kleur-
rijke vereniging als wij is dit  
natuurlijk wel mooier. 
 
De totempalen vanaf 2014 kon je 
al full colour downloaden via  
onze website, maar nu ook als 
experiment in kleur per mail.  
 
We hebben gelijk maar van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om 
het blad wat op te frissen en ook 
de titels boven de teksten een-
vormiger te maken.  
 
Ik ben benieuwd wat jullie ervan 
vinden. En als jullie het nou alle-
maal geweldig vinden, dan krijg 
ik eh… daar weer een kleur van! 
 
Groetjes Flitzie 

Hoofdredactie   Bastiaan de Goede  
Eindredactie:  Irene van Eijk 

Mail: detotempaal@scoutingdiemen.nl  

Adres gebouw  Emmastraat 12a   
1111 EW Diemen Telefoon 020-6902356  

Correspondentie adres: 
 Aristide Briandstraat 1, 1111 KE Diemen 

info@scoutingdiemen.nl 
bestuur@scoutingdiemen.nl   

 

Loswal Festival  
 

 

NPK 2017  
 

 

Groepsweekend  

 

Zomerkamp 2017  
 

 

Jantje Beton collecte  

Wie googelt op 
‘Scouting  Diemen’ 
kan zo ook ineens 
een oud zomer-
kamp weblog van 
de Gidsen in 2009 
tegen komen.  
 
Leuk om te lezen, 
en ook de foto’s 
brengen je 8 jaar 
terug in de tijd.  
 
Een aantal gidsen 
van toen is inmid-
dels zelf staf  
geworden.  
 
Lees het weblog 
op:  
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DIEMER CROSS IN 
DIEMERBOS 

Zondag 26 februari 2017 was  
editie 2017 van de Diemer Cross 
in het Diemerbos.  
 
Scouting Diemen leverde heerlijke 
soep  gemaakt door chef-kokkies 
Loes & Claudia.  
 
Behalve soep leverde Scouting 
Diemen ook 2 dappere deelne-
mers, Fonz en Isabella, die ui-
teraard gekleed in een Scouting 
Diemen promotie tenue aan de 
wedstrijd meededen.  
 
Onze voorzitter Aschwin van Wel 
sprak hierover in Diemer Nieuws, 
en prees de kracht van een lokaal 
evenement als dit. Zie de rubriek 
‘Scouting Diemen in de media’ 
 

JANTJE CONTANTJE 2017 
 

Iedereen weer bedankt voor  
jullie bijdrage. Ook dit jaar heeft de 
Jantje Beton collectie weer een mooi 
bedrag opgeleverd: 1770,55 euro  
leverde het totaal aan opbrengsten 
op. Het geld, opgehaald langs de deu-
ren en in het winkelcentrum, mag 
Scouting Diemen voor de helft zelf 
houden, en is dus ook voor de blokhut 
een mooie bijdrage.  
 
De top 10 van de topscoorders per dag 
ziet er zo uit:  
 
1. Josje Kroonenberg: 172,68 euro 
2. Fam. Boon: 94,19 euro  
3. Fam. Haarink 75,62 euro 
4. Fam. Koolhaas: 75,61 euro  
5. Marten & Gert Oosting: 61,72 euro 
6. Bastiaan de Goede: 50,37 euro 
7. Patty Callenfels 35.53 euro 
8. Welp Jaimy: 31,85 euro 
9. Verkenner Alexander: 27.86 euro  
10. Natalie Akkerman: 19,30 euro  



SCOUT SHOP 
This is fun man! 

 
De scoutshop heeft nu 
leuke fun-badges voor 

op je scouting trui, zoals de badge  
 Night Hike waarbij de ogen, het 

licht van de zaklamp en de sterren 
is gemaakt van glow in de dark.  

Je badge geeft dan dus echt licht 
in het donker. Niet alleen een fun 

badge maar ook nog handig!  
Er zijn ook fun badges voor o.a. 
outdoor  koken, snij technieken, 

kampvuur en kamperen in de  
regen.   De Night Hike badge kost 

3 euro per stuk en is te  
verkrijgen bij de Scout Shop aan 

de Kruislaan in Amsterdam, naast 
de Jaap Edebaan. 

ZAKBOEKJE 

 
In de superhandige app Zakboekje 
Scouts zoek je nog makkelijker dan 
in de papieren editie naar allerlei 
scouting informatie. Je leest er alles 
over uitdagend scoutingtechnieken, 
maar je kunt er ook van alles te we-
ten komen over de natuur (zoals 
windkracht en vogelsoorten), veilig-
heid en gezondheid 
en nog veel meer.  
 
Wordt een echte 
doorgewinterde 
scout met deze  
handige app.  
 

POLAR STEPS 

 

Misschien vind jij op vakantie gaan 
ook wel te gek, en wil je al je reis  
herinneringen makkelijk kunnen  
bewaren. Dat kan nu! Met de app  
Polar steps kun je makkelijk het  
aantal landen wat je hebt bezocht  
opslaan, de uitstapjes die je hebt  
gemaakt. De app houdt vanaf het  
moment dat je start bij hoeveel  
dagen je hebt gereisd, en hoeveel 
kilometer je daarmee hebt afgelegd. 
Je kan via deze app trouwens ook 
reisverslagen van ande-
re  
reizigers  lezen en zo 
een beetje met hen 
meereizen.  Een echte 
globetrotter of  ontdek-
kingsreiziger als jij kan 
niet zonder deze app!  
 

  
GROTE WINST BIJ  
GROTE CLUB ACTIE 
 
De Grote Clubactie heeft een mooi 
bedrag van € 1248,- opgebracht 
voor onze blokhut!! Voor ieder die 
zijn best gedaan heeft loten te ver-
kopen hartelijk dank hiervoor  

Gehoord op Jungle Fever 2017 
 Lieke blij is dat er naar haar  

legitimatie gevraagd wordt 
 Richard bij Lieke naar haar 

leeftijd vraagt met een vraag 
over ABBA 



'Heb je mijn berenvel' nog gezien? Het was berekoud, maar ook beregezellig. Het winterweekend 
van de Kabouters op 4 en 5 februari 2017. Eigenlijk zeggen de foto's genoeg.  
Je checkt ze op onze website.  

Bij Scouting is hij een normaal staflid, maar 
door de weeks is hij een stoere Viking. Ja wie 
had dat kunnen  denken van onze Frank.  
Maar doordeweeks woont hij toch echt in het 
hoge noorden, in de Zweedse hoofdstad Stock-
holm. Hij heeft zichzelf daar al voorgesteld: 
“Jag ar Frank, Jag bor i Nederlanderna .  
 Scouting Jag gillar också”. Dat betekent “Ik ben 
Frank, ik ben geboren in Nederland. Scouting 
vind ik ook leuk”.  Rare jongen die Frank: heeft 
ie een heel rijk (=land) tot z’n beschikking 
(Frankrijk), gaat ie bij de Noormannen wonen! 

De Bevers staan altijd 
goed op de foto. Dus 
alle Bevers deden hun 
mooiste kleding aan (of 
hun Scoutingtrui) en 
maakten speciaal voor 
het  nieuwe jaar deze  
geweldige nieuwe 
groepsfoto. 
 
Say Cheese!  



De Bevers zijn superhelden. In elke 
 Bever schuilt stiekem een Superman, 
Spiderman, Spiderwoman, Wolferine,  
Batman, Batwoman.. Noem ze allemaal 
maar op. Tijdens een logeerweekend op 
8 en 9 april lieten ze dat zien. En helden 
verrichten heldendaden, en ze hebben 
super-krachten. Zo zijn superhelden ook 
kampioen koekhappen!  

Superhelden waren ook het  
thema van de PAROBA. De  
Verkenners-Gidsen (Scouts) zijn 
in het weekend van  7-9 april 16e 
en 25e geworden op  deze jaar-
lijkse regionale scouting-
wedstrijden voor Scouts die dit 
jaar in het Amsterdamse Bos 
werden  gehouden. 
 
Mooi gedaan!  



 

Het was gezellig, maar het was ook 
een race tegen de klok. 
 
Team 'Reisvragen' boog zich 
weer over moeilijke cryptische 
zoektochten op het internet 
en team 'Doe-opdrachten' 
moest weer de meest bizarre 
opdrachten uitvoeren.  
 
We streden daarmee tegen 
Scouts in heel Nederland en 
ook in diverse andere landen 
van de wereld. Uiteindelijk  
behaalde we daarmee een 
94e plaats (van de 381).  
 
Iedereen weer bedankt voor 
jullie inzet!  



 

De Sherpa's hebben weer een mooie omzet gedraaid 
bij de jaarlijske bingo. Maar er viel ook wat te win-
nen. 
 
De hoofdprijs was een bon voor 50 euro bij Het  
Wapen van Diemen die werd gewonnen door de ou-
ders van Katelijne, die eerder ook al een fotolijst en 
een theekistje hadden gewonnen. Tussendoor was er 
nog even een valse bingo van Jaimy die met Hoofd-
Schouders-Knie-en-Teen een mooie muzikale  
bijdrage gaf. 
 
Eigenlijk scoorde elke tafel wel diverse mooie prijzen. 
Maar de beste prijs is wat de sherpa's zelf hebben 
gepresteerd door zelf sponsors te zoeken voor de 
prijzen en het organiseren van weer een geslaagde 
en gezellige bingo avond!  



In de media lezen we steeds regelmatig berichten over het 
belang van scouting voor de samenleving, en gelukkig 
maar. Zo ook in deze lezerscolumn in Metro  

Bron: Diemer Nieuws 12-1-2017 

Diemer Nieuws, 29-12-2016; Jaaroverzicht  

Diemer Nieuws, 19-1-2017; artikel Toosten op 2017 bij nieuwjaarsreceptie  

Diemer Nieuws, 22-12-2016 > 

 



Bron: OndernemendDiemen.nl  30-1-2017 



Bron: Diemer Nieuws 23-2-2017 

Bron: Diemer Nieuws 23-2-2017 

Bron: Diemer Nieuws 2-3-2017 



De politie van Diemen 
vraagt u aandacht voor het 
volgende… Herkent u deze 
man… Hij doet allerlei 
proefjes met Bevers op  
zaterdagochtend in het 
Scouting gebouw. Aan alle 
Bevers wordt gevraagd 
hem goed in de gaten te 
houden. Maar maak hem 
niet boos, want misschien 
ontploft hij dan wel... 

De rowans zijn te boeken voor al u klussen, zoals het 
leggen van een vloertje maar ook alle andere denkbare 
klussen. Zo proberen ze wat geld bij te verdienen voor 
hun expeditie in de zomer. De rowans helpen u, en u 
helpt de rowans. Klussen? Vraag de rowans dus! 

De Rowans namen deze 
vraag wel heel letterlijk. 
En zij gaan niet naar de 
supermarkt maar maakten 
gewoon zelf hun Drentse 
worst en chorizo.  
Eet smakelijk!   

De bouw van de blokhut in het Diemerbos is in volle gang.  
Dat gebeurd overigens niet in het Diemerbos zelf. Maar wie wil  
weten hoe het gaat met de vorderingen, ga dan even naar onze 
'Blokhut-site' want daar staan wat foto's van The making of...  
Check ze op onze speciale Blokhut-website 
http://www.scoutingbouwteenblokhut.nl  


