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Scouting Familly  

Interview met een typische Scouting Diemen familie 

2 x Akkerman 

Danielle (l.) en Nathalie (r.)  
Akkerman  lopen allebei al heel lang 
rond bij  Scouting Diemen. Tijd voor 
een interview met twee  zusjes die  
allebei zowel als staflid als in het  
onderwijs actief zijn.     

Waarom ben je ooit op Scouting gegaan? 

Danielle: “Dat was bij de Bevers,  toen ben ik  

meegevraagd en nooit meer weggegaan”.  

Nathalie: “Ik ben er eigenlijk door jou (Danielle, 

red.) op gekomen. 

Waarom ga je nooit meer weg bij Scouting?  

Nathalie: Toen ik bij de gidsen en sherpa’s zat heb 

ik vaak  gedacht: ‘Ik ga er af’ omdat de draai-

avonden niet zo leuk waren. De  kampen waren zo 

vet dat je dacht ‘Daarvoor 

doe ik het’ (punt) 

Danielle: Iedereen die hier 

rondloopt ken ik al bijna 20 

jaar, en je bent er mee opgegroeid en 

een soort familie geworden. Als je hulp 

nodig bij iets kan je altijd wel iemand  

vragen om te  helpen. 

Nathalie: Ik ga niet zomaar weg, want 

dan mis je deze mensen die grotendeels 

vrienden zijn geworden. Het is een hele 

hechte groep zoals op een  groeps-

weekend waarbij je eigenlijk met   

iedereen bent, dan merk je een bepaalde 

humor en je ziet mensen die je niet zo 

vaak ziet.  Het is een en al gezelligheid. 

 

Danielle: “Als we van zomerkampen 

terugkomen gaan  we met z’n allen nog 

even zitten drinken en napraten, dan is 

het eigenlijk jammer dat iedereen weer 

weggaat, niet alleen omdat je het 

kamp dan afsluit, maar ook omdat het 

zo gezellig is met z’n allen. 

Het is ook leuk dat je de  

kinderen ziet opgroeien 

door de jaren heen  

Nathalie: In die twee, drie 

jaar tijd zie ik nu al kinderen 

waarvan ik zeg ‘Ik zie jou 

nu al groeien’  

 

Danielle: “Ik ken Tim  

Haringa  vanaf mijn eerste 

scouting jaar toen hij  nog 

een klein jochie was en dat 

is nu mijn collega, al  blijft 

hij altijd een beetje kleine 

Tim. Maar als ze van de 

verkenners naar de   

rowans gaan, dan hebben 

ze in die tijd echt een  

groeispurt  gemaakt. 

“Het is een en 
al gezelligheid“ 

NATHALIE ALS GIDS 
BIJ  ‘GIDSEN NEXT 
TOP MODEL,  2007 



Jullie doen beiden de PABO. Is er een ver-

schil tussen scouting en hoe je voor de klas 

staat? 

Danielle: “Je hebt hier een heel andere re-

latie met die kinderen. Je bent veel vrijer. 

School is veel strikter” .  

 

Nathalie  “Je gaat veel 

opener  met de kinderen 

om”  

 

Danielle: “In het laatste 

jaar bij de verkenners, ga 

je op een heel andere 

manier met ze om. Als ze 

gaan puberen, dan kan je 

ook hele goede gesprek-

ken met elkaar hebben” 

Gaat de groei van de 

kinderen niet soms te 

snel? 

Danielle: “Ik had het met 

mijn eerste groep die heb je 

dan een hele speltak lang 

gezien, dus 4 jaar en dan is 

het wel heel jammer dat ze 

dan weer verder gaan.  

 

Heb je bewust gekozen 

voor de speltak waar je nu 

zit? 

Nathalie: Ik ben er ingerold 

toen er voor kamp iemand 

nodig was en toen ben ik 

blijven hangen. Dit is wel de 

leeftijdsgroep die ik graag 

zou willen en die ik in mijn 

hoofd had gehad. Het is een superleuke 

leeftijd. We hebben wel een grote groei 

doorgemaakt van 5 naar 20 kinderen, dus 

dat kan soms wel heel heftig zijn.  

 

Danielle: Bij de verkenners was genoeg staf,  

maar omdat ik goed omging met Jeroen zijn 

Denise en ik daar naartoe gegaan en daar 

niet meer weggegaan en nu is het helemaal 

anders met de gidsen erbij. We hebben  

ineens weer een hele 

grote groep kinderen; 

dat is  weer even 

spannend en anders.  

Je merkt dat die 

groepsdynamiek zich 

nog zo aan het vor-

men is. De jongens 

zijn heel erg bezig 

met  haantjesgedrag, 

dat vind ik erg leuk 

om te zien en die  

meiden zijn gewoon 

lekkere kletskousen. 

Het gaat hartstikke 

goed met die twee 

groepen gemengd.  

We draaien met  

gemengde patrouilles; 

alles door elkaar; zo ko-

men  ze ook bij kinde-

ren die ze niet zo goed 

kennen. 

Heb je dingen afgeke-

ken van de mensen die 

vroeger jouw staf  

waren? 

Danielle: Ik denk dat we 

genoeg dingen hebben 

overgenomen van onze 

eigen jeugd (als lid). Vroeger vond ik trefbal 

of paaltjesvoetbal heel leuk, dus dat doen 

we net iets vaker. En zelf hebben we  

bedacht: tochten maken die we dan door 

de andere groep laten  

lopen. 

NATHALIE @ PAROBA 

DANIELLE @ PAROBA 



Nathalie:”Spellen die je 

vroeger vaak deed en tech-

nieken die je dan gebruikt. 

Frank kent ook veel spellen 

en we bedenken zelf veel. 

Met de PABO komt er ook 

veel op je pad wat je kan  

gebruiken. 

Heb je wat aan de PABO 

skills bij scouting en  

andersom? 

Danielle: Bij de PABO merkte 

ik dat je een voorsprong hebt 

als je al ervaring hebt op 

scouting; je weet al hoe je 

met kinderen moet omgaan 

en met ouders. En andersom 

ook: spelletjes zoals ‘Zoek 

overeenkomsten met andere kinderen’, 

dat heb ik van de PA-

BO. 

 

Nathalie: “Ik heb het 

wel van de  

PABO naar 

 scouting maar 

niet zozeer an-

dersom maar 

tijdens gym dan 

kan je  spellen 

doen die je hier 

op scouting 

hebt gedaan. En 

je merkt het 

met  de groep 

stil houden, dat 

je al veel beter 

weet hoe dat moet”.  

 

Danielle: “School is veel strikter maar het 

heeft mij wel heel erg geholpen in hoe ik 

voor de klas sta. Als ik me voorstel vertel 

ik altijd heel trots over scouting en vraag 

ik of ze weten wat het is, en leg ik het uit.  

Hoe is het om samen als zusjes staflid 

te zijn? 

Nathalie:” We hadden het er laatst 

over dat we nu samen de helft van de 

jongere groepen hebben, dus wij kun-

nen samen alles beslissen. Bij een 

groepsweekend merk je wel dat je 

soms wat kattiger op elkaar kan reage-

ren, omdat je zusjes bent . Het is wel  

makkelijker met spullen. Je kan dingen 

aan elkaar vragen, bijvoorbeeld bij 

overvliegen” 

Danielle: “Het is ook fijn dat je zo  

contact hebt met andere groepen en 

een beetje weet waar zij mee bezig 

zijn. Ik heb eigenlijk geen idee waar de 

welpen of bevers mee bezig zijn.  

Wij hebben het ook thuis over  

scouting en het is alleen maar  

makkelijk om ideeën uit te wisse-

len voor een nieuw spel. We doen 

scouting samen, we werken sa-

men,we hebben veel dezelfde 

vrienden, we zijn heel veel bij el-

kaar.  

Alleen de studie is wel 

hetzelfde maar wel op een 

andere locatie. 

Wat is je mooiste  

herinnering? 

Danielle: “Er zijn heel veel 

herinneringen  zoals het 

dansje van Fonz.  

 

Wat ik vaak vertel is over 

een dropping die wij in 

mijn tijd  gehad hebben 

met de gidsen en verkenners. Bij de hei wisten we 

dat we niet over de brug moesten want we waren 

aan de goede kant van de brug gedropt. En toen 

stond op een bordje dat er wilde honden zaten dus 

no way dat de meiden die kant op gingen.  

ZOMERKAMP  
KABOUTERS 2016  

VERKENNERS- 

GIDSEN ZOMER-

KAMP 2016 

“ik vertel heel trots 
over Scouting “ 



Danielle: Toen we een bordje ‘Tankstation 
1400m’ zagen zijn we door de bossen, het 
maïsveld en  een sloot naast de snelweg naar 
het tankstation gekomen in de  zeikende re-
gen om een uur of 3 of 4 ’s nachts. De staf 
was ons echt kwijt en bij het tankstation 
hebben we de staf gebeld.   Het was best wel 
gevaarlijk en er waren ook kinderen aan het 
huilen, maar het is wel iets wat we nooit  
zullen vergeten.  
 
Nathalie: “Op kamp dat we de laatste nacht 
buiten gingen slapen. Er was een eng verhaal 
verteld en toen was er iemand aan het lopen 
(dat was natuurlijk gewoon Tim) en waren 
we zo bang maar dat hoort er ook wel bij.  
 
Danielle: “En de evacuatie, de watersnood-
ramp” 
 
Nathalie: “Toen waren we aan het fietsen en 
Luc was helemaal onderkoeld want we had-
den hemdjes en rokjes aan en mensen  
hadden natte spullen. We gingen naar de 
welpen en de volgende ochtend moesten we 
een bootcamp doen omdat we hadden  
gepraat; vreselijk! Ik herinner me veel dingen 
die niet goed zijn gegaan eigenlijk. 

Danielle: “Juist de dingen die fout gaan zijn de 

leukste herinneringen. Wij hebben ook een keer 

zoveel regen gehad dat de tent waar wij als 

laatste nacht in sliepen instortte. De staf zijn in 

hun boxershorts naar buiten gegaan om alles 

weer goed te maken. Ik kan nog wel 30 dingen 

noemen. Misschien komt er ooit een boek: 

Scouting avonturen van Danielle Akkerman; dat 

zou heel leuk zijn en wordt  wel echt hilarisch.  

 

Zijn er dingen die je niet had gedaan als je 

nooit op Scouting had gezeten? 

Danielle:” Illegaal abseilen. abseilen van een 

brug. Abseilen kan je overal doen maar het is 

niet zo speciaal zoals we het met scouting doen. 

Dat is nog steeds een van de dingen die  

kinderen het leukste vinden. Of buiten slapen in 

de wildernis. Of zo primitief kamperen. Zoals 

vorig jaar hadden we geen stromend water . 

 

Nathalie:”En vooral mensen hele rare vragen 

stellen, ruilspel,daarvan ben ik blij dat ik dat al 

van jongs af aan heb geleerd. Op vreemde men-

sen afstappen, ook al is het voor Jantje Beton of 

heitje voor een karweitje.  

 

Scouting Diemen is… 

Een grote familie! (zeiden ze in koor) 

DANIELLE TIJDENS LOOPTOCHT 

ALS JEUGDLID OP GIDSEN-

VERKENNERS KAMP, 2005  

NATHALIE TIJDENS DE BOOT-

CAMP ALS JEUGDLID OP  GIDSEN

-VERKENNERS KAMP, 2008 





Drankje met Diana 
Diana draait al lange tijd mee 
bij Scouting Diemen. Al enige 
tijd  is ze actief in het Bestuur. 
En daarvoor als staf-
lid. Maar wie is deze 
dame en  

Ik ben in 1994 begonnen.  
Mijn eerste  
zomerkamp als Welpenstaf  
was in Waalre (zie 3e foto). 
Jeetje, ik ben al 20 jaar actief, 
 zo lang al! 
 
Het kwam door Aschwin dat ik   
bij Scouting terecht ben  
gekomen als staflid.  Samen  
met o.a. hem ben ik de Welpen 
 gaan draaien. Hiernaast zie je  
de installatie van zowel diverse  
welpen als nieuwe welpen-staf.  
Ik werd gelijk geïnstalleerd met  
Sander en de zus van Aschwin, Elise.  
 
Als kind was ik ook al even op Scouting ge-
weest. Tegenover het Oosterpark. 
Er was daar een project met een regenboog en 
kleuren zoeken. Ik was samen met een vrien-
dinnetje mee, maar we zijn niet  gebleven. 
Toch heb ik later als staf wel een aantal keer 
gedraaid met de  
Gidsen. Maar dat was toen niet mijn ding, ik 
heb 2 of 3 keer meegedraaid. 
 
Na een aantal jaar Welpen staf te zijn geweest 
heb ik een paar jaar Kabouters gedraaid met 
Isabella. En daarna opnieuw de Gidsen , met Jos 
& Tine samen. Toen Melanie kwam ben ik ge-
stopt vanwege mijn zoontje Jasper en omdat het 
teveel gedoe werd om oppas te regelen omdat 
mijn man Marco ook vaak avonddiensten heeft.  

   Staf carriere: 

  
Ik denk van 1994—2001 bij de Welpen waar-
schijnlijk, daarna 2002—2003 bij de Kabouters en 
in 2004—2005 bij de Gidsen 

WELPEN 1994 

Leuke herinneringen 
In 2005 bij het Gidsen-Verkenners kamp bij  de 
Vrijenberg in Loenen hebben we zelf een kamp-
boekje gemaakt als  aandenken aan het kamp 
(dit in aanvulling op de 1e kamp Totempaal dat 
jaar).  



WE GEBRUIKTEN DE OVEN 

ALS WASDROGER. DE  

KINDEREN VROEGEN AL 

HOE WIJ  TOCH AAN DROGE 

SPULLEN KWAMEN 

In ons kampboekje stond ons eigen verslag 
en foto’s. We hebben deze boekjes   
‘s nachts op het parkeerterrein lopen  
printen. Aschwin had een omvorm apparaat 
om er boekjes van te maken. En dat alles  
waarschijnlijk via de sigaretten  
aansteker van Aschwin’s auto. Toen ging 
het nog regenen ook en moesten we snel 
met de printer naar binnen. Ook hebben we 
van dat jaar een DVD  
gemaakt. 
 

Dat jaar gebruikten we ook de oven als was-
droger omdat we de spullen anders niet 
droog kregen. De kinderen waren jaloers en 
vroegen zich af hoe het kwam dat de staf wel 
droge spullen had.  
 
Een volgende mooie herinnering was de Gou-
den Eend (GEEP) avonden die we een aantal 
jaar met de groep deden en  
waarbij elke speltak een optreden moest ver-
zorgen. Die waren altijd leuk!  
 
Met de Welpen deden we ooit de Sound of  
Music. Met alle jongens in jurkjes.  
Dat was erg grappig.  

MET DE GOUDEN  

EEND DEDEN  

DE WELPEN SOUND  

 OF MUSIC IN  

       JURKJES 

Ook  leuk was het Welpenkamp van 1996 in Er-
melo. Toen hadden we een schatkaart  
gemaakt als een soort puzzel die de Welpen  
eerst zelf in elkaar moesten zetten voordat ze de 
kaart konden gebruiken.  
 
De weekenden naar Zandvoort waren eveneens 
altijd leuk, lekker naar zee, vooral met de Wel-
pen. 
 
We hebben er ook een keer een weekend geor-
ganiseerd voor de Rowans. Toen waren we naar 
het Casino geweest. Alle Rowans waren toen 
18+ en mochten dus allemaal mee.  
 
Ook mooi is een kamp in april 2004 in Baarn, 
vlakbij Paleis Soestdijk (en over paleizen gespro-
ken...). We hebben in het Scouting  gebouw ooit 
omgetoverd tot Kasteel  
Diemesteyn. Het was een nogal bloederig kas-
teel met overal bebloede t-shirts.  
 
Nu zit ik bij het Bestuur. Hiermee ben ik een jaar 
nadat ik gestopt was als staf bij de Gidsen, mee 
begonnen. Eerst gewoon als lid en nadat Loes 
gestopt is 
als secre-
taris heb ik 
samen 
met  
Elma die 
functie 
over-
genomen. 

ZOKA 2005 

Drankje met Diana 









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 de jongens een keer op  
Groepsweekend  gingen 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 gewoon 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  
kampherinnering 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 
moesten we erg  over bergen klimmen, met 
metalen  kettingen 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 kwam  Terry aan 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 het 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 het 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 het 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  
tijdens het gesprek. Ze werpt haar 
dochter 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 georganiseerd 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 

Aria  is het niet helemaal met haar kinderen eens om zo ver 
weg te moeten gaan  “We waren laatst in Huizen aan het  
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 wordt, 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 goede 

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  

begonnen: “Jaimy had een keer hulp nodig bij de welpen.  

En ik kwam een keertje langs en hij  zei: Jij komt nu ook elke  

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

dat ze 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) 

Erik (54) 

Aria (49) 

Sherpa’s 

Pivo’s 

Staf 

Ouders 



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 dat er 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  

moment gaat het prima, maar er 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 doen” 

Scouting Familly  



Scouting Familly  

Paroba 
 
Aan de Paroba bewaart het gezin ook  
allemaal 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 naar 
een andere uitweg richting die kant op waar we naar toe zouden 
moeten gaan toen 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  
verspeeld. 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 
laatste 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, wij hebben wel een staande keuken en 
toen gingen ze voedselgevecht houden, was het hele terrein vies. 
Toen dacht ik:K om 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  
Nee, ik heb geen zin, ik wil eten 

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













De Verkenners hebben 

een tocht gelopen door 

Diemen. Dat deden we 

toen de nieuwe kinderen 

kwamen. We mochten 

zelf beslissen waar we 

heen gingen”. Dat was 

zogezegd een beetje 

vreemd, maar wel leuk.  

 
Lodewijk Portielje, 

Verkenner 

 

Jaargang 2 nr. 1 Januari 2006 

Bij de verkenners  doe je veel 

meer grotere dingen.  

Bijvoorbeeld als je gaat lopen 

ben je heel de avond bezig en je 

leert ook veel meer dingen. 

 
Yannick  van de Graf Verkenner  

Jaarganf 2, Nr 2, April 2006 

Het leukste is toch wel het  

abseilen van de Maxisbrug.  

Elke keer als je dat doet krijg je 

weer een bepaalde kick er van. 

 
Wouter Vedder; Rowan 

Jaargang 3, Nr. 1  Dec 006/Jan 2007 

Romy Het leukste? Trefbal… 

“Dat hoort er gewoon bij 

 

Aimee Het minst leuke> Hoe 

heet dat ook alweer… O ja… 

Corvee”.  

 

Romy Zeeman  & 
Aimee Portiele, 

Gidsen 
 

Jaargang 4Nr 1 

Januari 2008 

Idee voor gebouw:  

Misschien nog wat schilderen 

in donkerroze en licht- en 

donkerpaars.  

Leukste: Beverkamp 2006 

met de vogelverschrikker.  

was vooral leuk dat we  

konden rennen op het veldje 

en iedereen in de bosjes en 

struikjes ging zitten. 

Celine Kohn, Bevers 

Jaargang 4 Nr 2 

April 2008 

Babet houdt van spelletjes met getallen want haar favoriete spellen zijn… 
 
Drie is te veel en het Vier  Vakken Spel. 
 

Babet Havekotte,  
Kabouters 
Jargamg 5, Nr 1,  
Dec. 2008 

QUOTEZ 


