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Rowans BBQ Weekend  

 

I-Scout  

 

Jantje Beton collecte  

 

Pubquiz Rowans 

 

Paroba Gidsen/ 
Verkenners 

 

NPK (deel staf) / Loswal Festival 

Net na de definitieve  
digitale creatie van de  
laatste Totempaal kwamen 
nog een aantal agenda 
items binnen voor de  
maanden december 2017 
en januari 2018.  
Deze konden daarom niet 
meer worden  meegenomen 
in de decembereditie.  
Onze excuses daarvoor.  

 

Stam—Vuur maken Diemerbos   

 

Stam BBQ Diemerbos 

 

Voorbereiding  
Zomerkamp 

 

Stam—Pionieren 

 

Stam—Wijnproeverij  

 

Zomerkamp 2017 

Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Zo hoor 
je vaak zeggen bij een jaarwisseling. 
Maar eigenlijk kun je elke dag zeggen: 
een nieuwe dag, nieuwe kansen. Want 
elke dag kun je weer opnieuw beginnen. 
En zo begin ik mijn praatje aan het begin 
van deze nieuwe Totempaal, want  
hoewel De Totempaal al 14 jaar bestaat  
begin ik ook elke keer opnieuw.  
 
Elke keer ontstaan er nog nieuwe ru-
brieken, zoals vorige keer Dia’s & Datjes, 
dat in deze Totempaal een vervolg heeft  
gekregen. In deze Totempaal beginnen 
we in App tips met een aantal leuke  
foto app’s. Maar omdat er zoveel leuke 
foto-appjes zijn, staan er in volgende 
Totempalen ook nog leuke tips voor  
fotobewerking apps, want foto’s maken 
en bewerken met je mobiel is iets wat 
we allemaal graag doen. Het blijft leuk 
nieuwe apps te ontdekken met nieuwe 
mogelijkheden en dat wil ik graag met 
jullie delen.  
 
Ik ben benieuwd naar de fotokunst-
werkjes die jullie daarmee zullen maken. 
Maak er met z’n allen een mooi en  
fotogeniek jaar van! 

mailto:detotempaal@scoutingdiemen.nl


In het weekend van 13 en 14 januari is er weer goed werk verricht 
tijdens de jaarlijkse Klus-, Schoonmaak & Opruimdag. De gang en 
hobbyruimte kregen een nieuw verfje, de buitenramen bij de ingang 
werden eens goed gewassen en ontdaan van alle verf– en plakband-
resten, er werd geveegd en gedweild  en de afvalcontainers zaten 
goed vol. We beginnen 2018 in het gebouw weer met een frisse 
start. In de blokhut, waar ook geklust werd, is het juist niet fris meer, 
want dit weekend werd het dak gedicht, weer een mijlpaal! 



 
UNION 
 

Union is een leuke foto-app 
om foto’s in elkaar over te 
laten vloeien zoals een foto 
in een foto gebruiken met 
gebruik van een doorzichtige 
achtergrond.  

 

PRISMA 
Met Prisma kun je je  
foto’s bewerken tot ware 
kunstwerkjes zodat ze wel 
geschilderd lijken. 
 

  

DECEMBER DAGEN 

 

 

 
 

 
Scouting Diemen leverde in 2017  
opnieuw een bijdrage aan de jaarlijkse  
kerstommegang (zie foto's, klik om te 
vergroten) en de Diemer December  
Dagen. In het Diemer Nieuws was daar-
over meer te lezen. Zie daarvoor onze 

STAM IN ESCAPE ROOM 

 

 

 
 
Op de spelletjesavond van de Stam op 30 
december werd een Escape room kaart-
spel gespeeld. Er moesten allerlei  
raadsels opgelost worden om uiteindelijk 
een tijdmachine te kunnen activeren.  
Vele hersens kraakten, evenals de chips 
die op tafel stond. Het was een gezellige 
avond, en gelukkig konden we met de 
tijdmachine terug naar 2017… om twee 
dagen later 2018 te verwelkomen.  

ALTIJD IETS TE WENSEN 
Voor de blokhut zijn 
allerlei spullen nodig. 
Op onze Blokhut-site  
zullen we dit updaten in 
ons Wensenlijstje. 

Hierin staat ook wie wat gedoneerd 
heeft. Misschien kunt u ons helpen en 
ons met allerlei benodigdheden over-
stelpen; er zit altijd iets handigs bij en 
het maakt ons reuzenblij.  
Wij willen graag zelf beslissen over de 
aanschaf  en zelf een keuze kunnen 
maken om de artikelen te kiezen.  
Dus bij voorkeur krijgen wij een  
financiële bijdrage. Zie ook 
Www.scoutingbouwteenblokhut.nl 

BLOKHUT HEEFT EEN ADRES 

De blokhut  nadert steeds meer zijn  
voltooiing, het dak zit er op en de blok-
hut heeft nu ook zijn eigen adres: 

Scouting Diemen 
De blokhut 
Diemerbospad 1 
1111 PZ Diemen  

http://www.scoutnet.nl/~scoutingdiemen/images/kerstommgegang2017.jpg


Brand? Geen nood, de Kabouters zijn vanaf 
nu volleerde brandweervrouwen! Op 22  
november 2017 brachten de dames een be-
zoek aan de brandweer. Hoe stoer is dat. 
Geen vuur te hoog voor deze ‘Blus Babes’!  



Bron: Diemer Nieuws 23-11-2017, 14-12-2017 en 21-12-2017 

In het Diemer Nieuws van 23 november, 14 en 21 decem-
ber aandacht voor de Diemer December Dagen en onze  
bijdrage daaraan. 

Lees alle artikelen ook 
online op onze website 
onder het kopje ‘Media’ 



Bron: www.diemernieuws.nl , bekeken 25-12-

In het Diemer Nieuws van 21 december 2017 aan-
dacht voor de aankondiging van de kerstommegang, 
en op DiemerNieuws.nl een verslag  hiervan. 
En ook Diemer Info beschrijft dit evenement. 

Bron: Diemer Nieuws  
21-12-2017 

Bron: Diemen Info, 
December 2017 



Bron: Diemer Nieuws 4-1-2018 

Onze voorzitter Jeroen is ooit 
ook klein geweest. Diemer 
Nieuws drukte zijn klassenfoto af 
toen hij in 1997 in groep 7 zat. 
Bron: Diemer Nieuws 4-1-2018 

Onze penningmeester Tom Bunck doet in zijn 
vrije tijd veel aan zweefvliegen. Maar wat is nu 
eigenlijk het voltooid deelwoord van 
‘Zweefvliegen’. Deze vraag kwam voorbij in de 
tv-quiz ‘1 tegen100’ op NPO1. Weet jij het 
 antwoord op deze vraag?  
 
Het antwoord lees je in de volgende  
Totempaal. 



Welke Bever kan zeggen dat hij door Sinterklaas is  
geïnstalleerd? Maar liefst zes Bevers van Scouting  
Diemen kunnen dat zeggen!  Op 2 december toen  
Sinterklaas langs kwam bij de Bevers werden er niet 
alleen cadeautjes uitgedeeld maar werden er dus ook 
zes kinderen officieel tot Bever gemaakt door de Sint. 

Fonz pakt graag zijn gitaar 
om een liedje te zingen. In 
2011 stond hij bekend als 
The BH Singer omdat er een 
oranje BH bungelde aan zijn 
gitaar. 

In 2013 werd deze koe  
gespot op zomerkamp. 
Of dit ook voor boe- 
geroep zorgde is  
onbekend. 

In 2014 maakte Isabella een 
patatzak 2.0 Het originele 
idee was een eenmalig  
succes en zorgde helaas niet 
voor een doorbraak  
waardoor je deze niet in de 
snackbars tegen komt. 



Het banknummer voor het 
ontvangen van contributies 
is: NL 48 INGB 0005 0026 10 
ten name van Scouting  
Diemen te Diemen.  
 
Contributie: Per seizoen 
2016-2017 zal de  
contributie aan de start van 
het seizoen (september) 
voor een heel jaar in 1x vol-
daan moeten worden.  
 
Opzeggingen: Met ingang 
van seizoen 2016-2017 wij-
zigt de datum voor  
opzeggingen; deze dienen 
dan voor 1 september  
binnen te zijn via  
info@scoutingdiemen.nl of 
schriftelijk bij het  
secretariaat: A. Briandstraat 
1, 1111 KE Diemen. Is er 
niet voor deze datum  
opgezegd, dan betekent dit 
dat je het komende seizoen 
lid blijft! 
 
Donaties blokhut:  
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  

Ook dit jaar vertrok er een delegatie 
van Nederlandse Scouts richting  
Wenen om daar het Vredeslicht op 
te halen. In Wenen kwamen scouts 
van uit meer dan 25 landen bijeen 
om vanaf daar het Vredeslicht naar 
hun landen te verspreiden.  
 
De delegatie uit Nederland vertrok 

op 14 december en kwam 17 december met een brandend 
Vredeslicht weer terug in Nederland zijn.  

Het Vredeslicht is geen magisch symbool, dat vrede tovert. 
Het herinnert ons aan onze plicht ons voor de vrede in te  
zetten. Het Vredeslicht is een teken van hoop en is in een 
betrekkelijk korte tijd van een klein lichtpuntje uitgegroeid 
tot een zee van licht.  

Op zaterdag 23 december is vanuit Utrecht het Vredeslicht 
verder verspreidt onder Nederlandse Scouts uit alle  
provincies. Zie ook de websitewww.vredeslicht.nl. 

Bron: www.scouting.nl en www.vredeslicht.nl  

http://www.vredeslicht.nl


Vraag 1  
1a) Je houdt van actie en zoekt het liefst de 
drukte op van een leuk festival(E) 
1b) Je gaat het liefst alleen de natuur in om 
de stilte op te zoeken en na te denken (I)  
 
Vraag 2 
2a) Je bent praktisch, realistisch en staat 
met beide benen op de grond (S) 
2b) Je bent dromerig en fantasievol en be-
denkt graag creatieve oplossingen (N) 
 
Vraag 3 
3a) Je bent recht door zee; je gaat recht op 
je doel af en in discussies wil je winnen (T) 
3b) Je vertrouwt op je gevoel en als het no-
dig is ben je streng maar rechtvaardig (F)  
 
Vraag 4 
4a) Als je op kamp bent ziet je kampterrein 
er netjes uit en in alles goed geordend (J) 
4b) Je maakt een zooitje van je  
kampterrein: vrijheid, blijheid. (P) 

 

 

ROOD  ESTP ESFP ISTP ISFP 

GROEN ESTJ ESFJ ISTJ ISFJ 

BLAUW ENTJ ENTP INTJ INTP 

PAARS ENFP ENFJ INFP INFJ 

Wat voor een type ben jij? Ben je rustig 
en denk je over alles na? Of houd je van 
actie en avontuur? Ben je een groen of 
een blauw persoon? Vind het uit met de-
ze test. Schrijf bij elke vraag de letter op 
die achter het antwoord staat dat het 
meest bij je past. Na 4 vragen heb je 4 
letters opgeschreven. Kijk daarna in de 
tabel wat voor  kleur bij jou hoort. 

Rood: Je bent impulsief, energiek en 
een echte doener; je wil tsteeds  
nieuwe dingen beleven. Jouw motto 
is 'Pluk de dag'. 

Groen: Je bent betrouwbaar, zorg-

zaam en precies. Je houdt ervan als  

alles georganiseerd is en je hebt een 

groot verantwoordelijkheidsgevoel. 

Blauw: Je wilt constant je zelf  

uitdagen en steeds dingen leren, 

nieuwe kennis vergaren. Een dag 

niet geleerd, is een dag niet geleefd. 

Paars: Je wilt iets toevoegen aan de 

wereld, van betekenis zijn voor  

anderen. Je bent gevoelig, creatief 

en enthousiast . 

Deze test is gebaseerd  op een test van sportcoach Robin van Galen 



 

 

 
Een vrouw in België 
deed bij de politie 
aangifte. Haar auto-
raam was gestolen. 
Toen de agenten haar 
vroegen eens op het 
knopje te drukken, 
kwam de ‘gestolen’ 
ruit tevoorschijn.  

Bron foto: hondenwoordenboek.nl 

Op een andere 
plek in België  
gebeurde ook iets 
opmerkelijks.  
 
Zowel de scheids-
rechter als reser-
vescheidsrechter 
waren allebei  
uitgeschakeld.  
In het voetbalstadion vroeg de stadion-
omroeper  “Alleh, heeft iemand ver-
stand van scheidsrechteren?”. En zo 
kwam het dat iemand uit het publiek 

  

Een anagram is een verwisseling van letters in 
een woord of zin, zodat een nieuw woord of 
nieuwe zin ontstaan. De bandnaam ‘Krezip’ is 
een anagram van ‘Perzik’. Weet jij welke plek 
(1 woord) zit verborgen in onderstaande  
woorden? 

 

 
Files, je kent die 
ellende wel. Maar 
zo lang als in  
Peking vast niet. 
Daar stonden de 
auto’s in 2010 
maar liefst 12  

dagen stil! De langste file ooit was ook 
niet mis. Tussen Parijs en Lyon stond 
ooit wel 175 km file, dat is pak ‘m beet 
de afstand van Diemen tot Roermond! 
Hopelijk heb je komende zomer geen 
last van  dit vervelende fenomeen! 

Henry is binnen Scouting al een bekende, maar 
nu heeft ook heel Nederland hem gespot. Want 
hij was, samen met vriendin Rosa, vol in beeld in 
het Top2000 café tijdens de kerstvakantie. Kort 
daarna was het de beurt aan Devin.  

 
 

 

Denise word gedist door een kaart 
Gehoord op de spelletjesavond van de Stam 
 

Het gaat goed met de blokhut. Check 
te making of... the story so far op 
www.scoutingbouwteenblokhut.nl 

 
 


