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Voorbereiding  
Zomerkamp 

 

Opening blokhut  
Groepsweekend 

 

Staf—EHBO cursus 

Stam—Wijnproeverij  

 

Zomerkamp 

Scouting Diemen staat regelmatig in de 
media, en dan vooral eigenlijk het  
Diemer Nieuws (de krant en website), 
maar ook steeds vaker worden we  
genoemd op de Social Media, zoals  
Instagram, Twitter of Facebook. Zelfs de  
burgemeester zette op Facebook een 
uitgebreid bericht over zijn bezoek aan 
de blokhhut (zie foto), waarvan hij  
onder de  indruk was (en terecht!) . 
Daarom heet de rubriek ‘Scouting  
Diemen in de media’ vanaf nu ook 
‘Scouting Diemen in de (social) media’. 

Als jij iets over Scouting Diemen op  
social media zet, gebruik dan de hashtag 
#scoutingdiemen en ‘spread the word’ 
hoe leuk en tof Scouting Diemen is.  
Of om met een oude kreet te spreken 
‘Zorg dat je erbij komt, bij Scouting  
Diemen, bij Scouting Diemen!’ 

 

Dodenherdenking & 
Bevrijdingsdiner 

 

LoswalFestival 
 

 

Inladen vrachtwagen  

 

Gemeentedag Diemer Festijn 

Scouting is ook populair in teken-
films. Dat bewijst dit shot uit de 
cartoonserie The Simpsons met 
scouts rondom een kampvuur. 

mailto:detotempaal@scoutingdiemen.nl


 
 

PIZAP 

De meest te gekke foto-
collages, maak je met  
Pizap. Met allerlei vor-
men als cirkels, sterren 

maak je zo de gekste collages.  
 

LUMYER 
Altijd al gekke effecten 
aan je foto willen  
toevoegen? Kauwgum 
etende mond, nep haar, 
wolken of vuurwerk?  

Het kan met Lumyer! 
 
Volgende keer meer leuke foto-apps.  

  
NIEUWE TAFELS 
 
 
 
 
 
In het  Hobbylokaal staan 
sinds  begin februari een 
aantal nieuwe tafels. Een 
mooie upgrade van het 
hobbyhok! 

Vorige Totempaal stelden we jullie deze Quiz 
vraag uit ‘1 tegen 100’. Dit is het antwoord op 
deze vraag. Had jij ‘m goed? 
 

PAROBA 2018 
 
 
 
 
 
 
Ook in 2018 deden de 
Gidsen en Verkenners 
mee aan de regionale 
wedstrijden voor Scouts: 
de PAROBA. Bekijk op  
onze Facebook deze 
groepsfoto van alle deel-
nemers in groot formaat. 
Meer foto’s volgen later. 



Van 5 tot en met 10 maart 
werd er weer gecollecteerd 
voor Jantje Beton. Ook dit 
jaar werd er weer een mooi 
bedrag bijeen gelopen. 
2056,58 euro De helft hier-
van gaat naar Jantje Beton 
en zal worden besteed aan 
o.a. speeltuinen voor kinde-
ren, de andere helft gaat 
naar Scouting Diemen! 
 
De opbrengst en topscoor-
ders per dag op een rijtje: 
 
10 mrt 2018 
Dagopbrengst: 659,00 euro 
Topscoorders: Zoë Koolhaas 
(125,24 euro) en Thijs Wij-
ninga (125,02 euro)  
 
9 mrt 2018 
Dagopbrengst: 718,41 euro 
Topscoorder: 193,39 euro 
(Josje Kronenberg)  
 
7 mrt 2018 
Dagopbrengst: 242,71 euro 
Topscoorder: 79,03 euro 
(Loes Hekkenberg)  
 
5 mrt 2018 
Dagopbrengst: 436,46 euro 
Topscoorder: 50,39 euro 
(Aschwin van Wel)  

 
Bij Frank heb je altijd  
een streepje voor…  
 
Of houdt Frank de mensen graag aan het lijntje?   
Je zou heel wat spreekwoorden kunnen verzinnen 
bij Frank die hier aan een touw hangt van een 
touwbrug op het  Fortenweekend 2009 op het 
Fort Diemerdam.  
 
Er waren allerlei activiteiten  
zoals  toneelvoorstellingen en Scouting Diemen 
zorgde hier voor een BBQ, knutselactiviteiten, 

De blokhut van Scouting Diemen zal op 2 juni  
worden geopend tijdens het groepsweekend.  
 
Alle Diemenaren worden uitgedaagd, en dus jullie 
ook, om een naam voor de blokhut te bedenken die 
op de buitenkant van het gebouw zal prijken.  
 
Stuur jouw inzending voor 5 mei naar  

blokhutscouting@gmail.com  



Iedereen heeft hard gewerkt; gezweet op vreemde  
zoekvragen over treintijden naar Frankfurt en bruggen van 
China , of in doe-opdrachten met een auto vol ballonnen, 
een chique diner bij de Mc Donalds tot een balkon- 
scene. Ondanks alle inspanningen hebben we weer niet  
gewonen helaas; we zijn 119e van de 424 geworden. 
               Maar het was wel weer een leuke avond!  



Dagje Diemerbos is altijd leuk.  
De blokhut is bijna af. Bevers hebben een 
rondleiding gehad door de hut en deze  
‘beverproof’ verklaard. Soms moet een op-
komst gewoon 8 uur duren. Was superleuk! 
               Fonz Sikkens 



Op 6 april was er een supergezellige Pub Quiz met 
Henry als Quizzzzz master. Er waren 50 vragen in 
de thema’s sport, muziek, media, natuur en  
scouting. 
 
De Nachtvlinders gingen er met de prijzen vandoor. 
Zij hoefden hun drankrekening niet te betalen, en 
kregen daarnaast mooie Saan-wagens. 
 
De top 5 zag er als volgt uit 
5 JINK 34 
4 Dubbel D 34 
3 Wij winnen toch wel 34 
2 Team Willem 35 
1 Nachtvlinders 40 
  
Nachtvlinders, gefeliciteerd met jullie overwinning! 

Flitzie op bezoek  
Ingewikkelde Welpen  

Op 6 april was er bij de Welpen wel een 
heel ingewikkeld spel. Ze speelden  
allemaal de rol van hun leven. Een WC-
rol wel te verstaan. De welpen moesten 
namelijk met WC-papier echte  

mummies maken  van elkaar.  
 
En dat namen ze  erg serieus. 
De ene mooie mummie na de 
andere ontstond. Sommige 
Welpen waren zo ingepakt dat  
ze compleet onherkenbaar 
waren geworden.  



Bron: Diemer Nieuws 8-2-2018 

Bron: Facebook Finnpaints 

Bron: Facebook burgemeester  

Diverse berichten gerelateerd 
aan de Diemer Cross en/of de 
blokhut troffen we aan in de 
(social) media. Check het hier! 



Bron: Instagram Elma Bosman  

Bron: Diemer Nieuws, 15 feb 2018 

Bron: Instagram ’toempaaltj’ 
Oud lid Martijn Arts was misschien wel  zo dol 
op ons groepsblad dat hij zijn Instagram  
account er naar vernoemde.  Over deze foto 
zegt hij “Doen alsof ik een muzikant ben”.  
Zie ook zijn site www.martijnarts.com 

Bron: Instagram ’Isabella_la_la’ 
Isabella is een van de mensen die mee-
werkt aan de blokhut. Op haar Instagram 
een actiefoto met twee boomstammen. 

Bron: Twitter Liza van Zon  



Isabella-la-la-la plaatste op  
Facebook een tweetal updates over het 
storten van de vloer van de blokhut.  
 
Ook was ze aanwezig bij de avond dat 
de Welpen met WC-papier aan de slag 
gingen. (Zie ook ‘Flitzie op bezoek’). De 
welpen maakten niet alleen mummies 
van elkaar, maar legden ook een groot 
deel van het veld vol met witte rollen.  
En een rol...eh lol dat ze  
hadden! 

Bron: Facebook van Isabella Rohring 

Bron: Instagram Isabel-la-la 



Bron: Diemer Nieuws 12 april 2018 

Iedereen  bij 
Scouting kent 
Arjan Driessen.  
Weliswaar is dit 
niet Scouting 
gerelateerd, 
maar toch is 
het heel erg 
bijzonder wat  
dit oud-staflid 
heeft gedaan, 
dat  we hem 
hier toch extra 
in het zonnetje 
willen zetten  

Bron: Diemer Nieuws 12 april 2018 



Bron: Diemer Nieuws en Diemernieuws.nl 
12 april 2018 



In het Daarom Diemen  
magazine van 2018 wordt 
Scouting Diemen genoemd 
bij het stuk over het  
Loswal Festival 2018 

Bron: Daarom Diemen Magazine 2018 

Burgemeester van Diemen, 
Erik Boog, vraagt ook op zijn 
Twitter-account om mee te 
denken over een naam voor 
de blokhut van Scouting 
Diemen. 

Bron: Twitter Erik Boog 



Op 8 maart ontving Marjolein Sluijters  
tijdens het International Women Economic 
Forum in Den Haag de WEF award of  
Exceptional Women of Excellence.  
Zij ontving deze award voor het werk dat ze 
doet voor gender equality, diversiteit en 
leiderschapsontwikkeling van meiden  
binnen en buiten Scouting. 

Exeptional Women of Excellence 

De award die Sluijters op Internationale  
Vrouwendag ontvangt is een award voor  
vrouwen met een onderscheidende stem en 
visie op leiderschap van vrouwen, die vrouwen 
in alle lagen van de bevolking inspireren.  

De jury zegt over Sluijters: “Ze toont een sterke  
betrokkenheid om de ontwikkeling van meisjes en jonge 
vrouwen te versterken. Marjolein is zich ongelooflijk  
bewust van haar omgeving en is opmerkzaam. Ze kan de 
toekomst sturen en kansen voor de organisatie  
realiseren.” 

WAGGGS 

Sluijters ontvangt de award voornamelijk voor het werk 
dat zij doet voor de World Association of Girl Guides en 
Girl Scouts (WAGGGS), één van de twee wereldbonden van 
Scouting. In haar functie als voorzitter van de  
Europese regio zet ze zich in voor gender equality,  
diversiteit en leiderschapsontwikkeling van meiden  
binnen en buiten Scouting. 

Marjolein Sluijters 

De 45-jarige Marjolein is al 26 jaar actief binnen Scouting 
en was van 2008 tot 2014 bestuurslid en internationaal 
commissaris van Scouting Nederland. Sinds 2016 is ze 
voorzitter van de Europese regio van WAGGGS, één van de 
wereldbonden van Scouting. In deze functies zette ze zich 
onder andere in voor de belangen van meisjes binnen en 
buiten Scouting. Marjolein: "Scouting heeft me groten-
deels gemaakt tot wie ik nu ben. Binnen Scouting heb ik 
me persoonlijk kunnen ontwikkelen." Naast deze  
uitdagende vrijwilligersfuncties, is Marjolein werkzaam in 
de sociale sector en is ze moeder van twee kinderen. 

Scout Marjolein Sluijters ontvangt WEF 
award of Exceptional Women of Excellence 

Bron: www.scouting.nl 

Wat heeft 6 benen, 2 hoofden, 4 oren, 2 
handen, maar loopt op 4 voeten? 

 
Hoeveel kanten heeft een voetbal? 
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