


Er waren twee Facebook pagina’s 
van Scouting Diemen, maar nu is er 
één daarvan alleen nog voor intern 
gebruik voor stafleden. Wil je op de 
hoogte blijven van ons op Facebook. 
Like dan de pagina op  
https://www.facebook.com/
scoutingdiemen 
  

FACEBOOK 

Scouting Diemen heeft nu een eigen  
centrale Twitter account.  Volg je ons 
ook en tweet gerust naar ons mee! 
 
http://twitter.com/scoutingdiemen 

TWITTER 

Welkom 

Flitzie’s 
SITE TIPS 

Er is een site waarop allerlei nieuws  
word verzameld over Scouting op 
elk niveau. Want  Scoutingnieuws.nl 

verzamelt  landelijk, regionaal en 

lokaal Scoutingnieuws  

http://www.scoutingnieuws.nl/ 

 

 

 

 
 
Uiteraard vind je het nieuws over 
Scouting Nederland zelf op 
https://www.scouting.nl/nieuws 

INTRO 

Er hangt weer een nieuw  kleurig en 
fleurig bord aan de gevel van het 
gebouw van  Scouting Diemen met 
het  landelijke Scouting Nederland 
logo, en de toevoeging Diemen’.  

BORDJE…. KAMPVUUR 

Op 26 september a.s. organiseert 
Scouting Amsterdam-Amstelland 
een groot 'regionaal kampvuur'.  
 
Als rowan, sherpa of pivo kun je hier 
aan bijdragen of deelnemen. 
Voor meer informatie of aanmelden, 
kun je een mailtje sturen aan  
kampvuur2025@amstel.scouting.nl 
 
of kijk op de regionale website 
https://amstel.scouting.nl/ 

Misschien heb je het programma al 
eens gezien en misschien ook nog 
wel niet. “Wie overleeft Nederland”. 
Als je nog niet hebt gekeken moet je 
dat zeker nog een keer doen, en je 
kan alle afleveringen ook op de site 
van RTL terugkijken. Waar gaat het 
eigenlijk over…? 
Vier BN’ers worden gedropt in de 
wildernis, een bos bijvoorbeeld, en 
moeten zien te overleven, met tips 
van de boswachter (zie foto) 
Ze moeten bijv. zelf een kampvuur 
maken en een bivak voor de nacht. 
Nou eigenlijk heel des Scoutings… 
Enig verschil is dat ze ook nog zelf 
hun eten uit de natuur moeten zien 
te halen zoals eetbare padden-
stoelen. 
 
Wie overleeft Nederland het beste? 
Check het zelf op .. 
http://www.rtl.nl/wie-overleeft-

TEEVEE TIP 

Twee dagen ging ik langs de 
kampen dit jaar. Voor het 
eerst sinds 4 jaar weer eens 
een nachtje slapen. En hoewel 
het een aanslag was op mijn 
krakkemikkige lijf was het wel 
waard want wat was t gezellig. 
Ook in nachtelijke nazit met de 
staf, waarbij gebrek aan kamp-
vuur en iemand met een gi-
taar, You Tube uitkomst bood 
en we elkaar liedjes lieten  
horen die we in de  muzikale 
opvoeding gemist hadden.  
Wat ik en jullie verder allemaal 
hebben meegemaakt lees je in 
dit Kamp Journaal. En waar 
iedereen nu weer terug is van 
een geweldige kampweek, zeg 
ik als reporter  alleen maar, 
zoals Tempo Team het zegt 
het  waren 2 fantastische da-
gen!Geniet van de zomer  
allemaal! Groetjes, Flitzie! 

Met alle 

Kamp  

Foto’s 



Welpen 

Kabouters 

We hebben 
een nieuwe 
chefkokkin... 

Uw  verslaggever kwam op maandag 
bij de Welpen en Kabouters die een 
gezamenlijke looptocht op het  
programma hadden staan.  
De  prachtig versierde loopstokken 
met veertjes en schelpen die ze  
eerder hadden  konden ze op deze 
safari mooi meenemen. In drie ge-
mengde groepen met elk 2 stafleden 
gingen ze op pad. Eerst een foto-
speurtocht waarbij Frank en Nathalie 
op foto’s aangaven welke kant  we op 
moesten om daarna met bolletje-
pijltje de tocht te vervolgen. De groep 
van stafleden Rens en Jaimy werd 
eerste, gevolgd door Frank en Flitzie 
en tenslotte Patty en  Nathalie, die 
ietsjes verdwaald waren. 

De tocht ging een stukje door Steensel zelf en daarna door 
de landelijke omgeving van dit Brabantse dorpje.  
 
Een sproeier die op één van de landerijen zijn werk deed, 
zorgde nog voor veel vertier. Want het was natuurlijk de 
kunst om geraakt te worden door de waterstraal (of voor 
een enkeling juist niet). De verkoeling van dit water was 
zeer welkom op deze warme zomerdag! 
 
Sommige welpen hadden tijdens de tocht gek genoeg 
meer aandacht voor het zand op het bospad, waarin ze 
zichzelf heerlijk rolden. Iets wat overigens ook bij Gidsen-
Verkenners niet vreemd is merkte ik later.  
 
‘s Avonds werd er goed gegeten. De heren hadden kip met 
rijst en een sausje die maar weinig Welpen wilden uitpro-
beren, uit angst dat deze te pittig was,  jammer hoor, ze 
hebben wel wat gemist! Voor de kabouters stonden er 
pannenkoeken op het programma, mede gebakken door 
één van de Kabouters zelf, onze nieuwe chefkokkin! 

Safari in Steensel 



Welpen 

Kabouters 

Na het eten werden er nog 
avondspelletjes gedaan, 
waarbij de kabouters het 
smokkelspel speelden en er 
kaartjes overgebracht moest 
worden maar waarbij ze  

konden worden afgetikt 
door de andere ploeg. Een 
kabouter: Ik doe het kaart-
je in mijn haar, dat is  
handiger… 
Na de eerste ronde stond 
het gelijk en dus moest een 
tweede ronde de beslissing 
geven. 
Bij de Welpen  was er een 
superspannende Bingo 
waarbij mooie prijzen  of 
snoep te verdienen vie.  
Na deze strijd was het toch 
echt bedtijd! 

De volgende ochtend had 
Frank een touwbrug opge-
zet en die moest door de 
dames natuurlijk meteen 
worden uitgetest. Met ge-
vaar voor eigen leven… 
want onder aan de touw-
brug lagen allemaal kroko-
dillen. Gelukkig geen van 

de kabouters gevallen of een 
voet verloren door een hap 
van een krokodil, en  
bereikten ze allemaal veilig   
de   overkant.

Op woensdag gingen de Welpen en Ka-
bouters zwemmen met de Verkenners-Gidsen en daar-
na was er een gezamenlijke BBQ, op donderdag moest 
er zelf gekookt worden. De Kabouters nemen dat heel 
sereus en maken zelf hun eigen menu– en naamkaart-



Verkenners 

Gidsen 

Toen uw verslaggever op dinsdag bij de 
Gidsen en Verkenners kwam hadden ze al 
heel wat activiteiten er op zitten. De 
Olympische kampioenen hadden zowaar 
een kan tocht  gemaakt, maar om nou te 
zeggen dat dit goud was… Over de tocht 
die 2 uur moest duren hadden ze maar 
liefst 4 uur gedaan. Charlotte vertelt trots 
hoe de verschillende kano’s een aantal 
keer omvielen en vol water liepen. En 
ook hebben ze een zandstorm overleeft. 
Het leven van een Olympisch sporter gaat 
niet over rozen… En dan was er maan-
dagavond ook nog een dropping, waarbij 
de heren en dames pas vroeg in de och-
tend terugwaren. Toen ik dinsdagoch-
tend arriveerden waren ze net  
wakker van  dit nachtelijke avontuur  en 
kregen met tosti;s gemaakt in de koeken-
pan een prima start voor de dag.  
 
Dinsdag stond er namelijk een fietstocht 
op het programma. Even een oefen 
tochtje voor later in de week want op 
woensdag fietsen de heren en dames nog 
naar het zwembad in Eindhoven en don-
derdag staat nog een grote fietstocht op 
het programma. Vandaag was Valkens-
waard de eindbestemming. Om  daar te 
shoppen,w aarbij sommigen kinderen al 
hun hele budget er doorheen jaagden.  
 
Behalve hun eigen geld om iets te kopen 
voor  henzelf kregen de Gidsen en  
Verkenners ook budget mee om voor 
zichzelf producten voor de avond-
maaltijd te kopen. Dit jaar kozen beide 
groepen voor makkelijk. De ene groep 
hield het bij worstjes in de pan, de ande-
re koos voor hamburgers op brood. 
Waarbij Quinty iets was uitgeschoten 
met de kruiden. Ik heb ze niet geproefd, 
maar de  worstjes van de buren erg goed 
gelukt in elk geval.  
 

Sportstrijd & samenwerking 



Verkenners 

Gidsen 

Nadat iedereen zijn of haar krachtvoer had  
verorbert, was het tijd voor diverse Olympische 
sporten. Een strijd tussen Zwitserland en Surina-
me.  Te beginnen met een hordeloop. Over een 
parcours van 6 houden bierbanken waarbij over 5 
van de bierbanken 2x moest worden  

Maar de sportiviteiten waren hiermee nog 
niet klaar, volgende onderdeel was de Hink-
Stap-Sprong (of Stap-Stap-sprong), waarbij 
diverse  vertespringrecords werden gevestigd.  
Daarna stonden er nog voetbal, touwtrekken 
en gewichtheffen op het programma 

Wie trekt er aan  het 
langste en wie aan 
het korste eind? 

Bij dit laatste onderdeel moest een pionierpaal 
zo lang mogelijk met de armen gestrekt voor 
het lichaam worden gehouden. Pittige opgave 
maar voor de doorgewinterde Olympische 
sporters wist iedereen toch een mooie tijd op 
de klok te zetten! 



Bij de bevers was het  
logeerweekend ook voor 
de staf een verrassing; er 
stond een grote troon met 
daarop wat kleren en een 
sprookjesboek.  
 
Fonz (Dingus) was zo vrij-
postig om te proberen of 
de kleren pasten en wat 
bleek; met de kleren aan 
veranderde hij in een  
sultan die de mooiste 
sprookjes kon vertellen. 

 

 

 

 

Omdat het zo warm was 
werd er flink met water 
gespeeld en  
omdat we scouts zijn, 
broodjes op het vuur ge-
bakken. 

Uiteraard werd er pas 
heel laat geslapen nadat 
er een spannende film 
was gekeken. 

Bevers 

En elke keer bleek er een spel bij het sprookje te  
horen, van het maken van een sprookjes  
placemat tot het bouwen van een snoephuisje voor 
Hans en Grietje.  

Sultan in Sprookjesland 



Sherpa’
s 

Halverwege de week laten 
de Sherpas’s weten dat ze 
zich goed vermaken.  
 
Helaas is wel het weer wat  
omgeslagen naar regen en 
kou maar de dames laten 
zich niet kennen, want ze 
doen veel leuke activiteiten 
waardoor de week snel 
voorbij gaat! 
 
Wat doen ze dan zoal? Nou…  
zoals de hoogte in met high 
ropes en tokkelen. Tijdens  
een speleologie tocht  ont-
dekten ze de prachtige grot-
ten van Remouchamps! 
 
Ook stonden de dames op 
de schietbaan om scherp te 
schieten met o.a.  pijl en 
boog 

Zoek de verschillen, de bovenste foto is 
voor de speleologie, de foto onder erna... 

Stoere grottentocht! 



Rowans 

Als ik Terry bel is het woensdag 
rond 14u. De rowans zijn lekker 
aan het eten na een zware tocht. 
Gelukkig tot op heden geen ge-
wonden, op een schrammetje na.  
 
Zaterdag, de reisdag naar de  
camping -waar de Rowanstaf  
eerder had gestaan-. Ze werden 
zelfs herkend door de vrouw van 
de camping! 
 
Zondag  stond er een inlooptocht 
op het programma waar ze naar 
een aantal watervallen zijn ge-
klommen, heel mooi en goed te 
doen.  
 
Op maandag een rustdag waarin 
er diverse dorpjes werden  
bekeken, en geshopt in winkel-
centra. Daarna werd  gezwom-
men in een natuurzwembad met 
kikkervisjes erin en riet erom-
heen. Hoewel het heel mooi was 
werden de heren wel blind gesto-
ken door horzels, jammer!  
Vervolgens een lekkere BBQ 
waarbij de worsten iets sneller 
gingen dan ze deze konden  
draaien. Ook hebben ze nog een 
snack  gefrituurd in een stalen 
mok met olie en dan  BBQ; ook 
geen succes, het wast toch niet zo 
lekker. 
 
De dag erna gingen ze lopen, naar 
grote hoogten. Bij een bepaald 
pad waren twee dingen aange-
geven. De staf dacht dat het lange 
pad wel mee zou vallen, omdat 
het minder steile stukken bevatte.  

Maar dit viel toch tegen, ze hebben er iets langer 
over gedaan dan gepland. Uiteindelijk hebben ze 
die dag maar liefst 11 uur gelopen! 
 
Terry had last van hoogteziekte door de ijle luch-
ten en enkele jongens hadden last van hoogte-
vrees. Maar  ondanks deze hoogteproblemen heb-
ben ze deze toch door prima  samenwerk  goed 
volbracht.  
 
Woensdagmorgen zijn de heren rustig opgestaan 
en om half 10 vertrokken in dichte mist over de 
gletsjer heen naar de Totalphutte waar de Rowan-
staf al eerder was geweest. Vervolgens aan de an-
dere kant van de gletsjer naar beneden. Er moest 
door een meter diepe sneeuw gelopen worden, 
het was zwaar maar mooi!  In totaal hebben de 
mannen vandaag naar 3 km hoogte gelopen! 
 
Ook werd er nog aan kletter-steigen gedaan, het 
volgen van een route aan een bergwand, gezekerd 
door een staalkabel. Omdat ze een hagelbui en 
onweer kregen hebben ze gewacht op de berg, 

Lopen in “Lord of the Rings land” 



De jongens hebben vlak voor hun zomerkamp  nog even 
wat kampgeld verdiend met het schilderen van twee 
schuurtjes. Ze hebben ongeveer 400 euro verdiend om 
mee te nemen naar  Oostenrijk.  
 
Heeft u ook een klusje voor de Rowans? Dat kan!  Ze zijn 
nog steeds te huur. Dus vraag ze gerust om vloeren te 
leggen, tuinen onkruid te maken, snoeien en het bladvrij 
maken van dakgoten. De Rowans zijn van alle  markten 
thuis! Dus als u hen een handje helpt met wat  geld te 
verdienen, staan zij voor u  klaar om te helpen met aller-
hande klusjes.  
Meer informatie kunt u vragen aan de Rowanstaf! 

De rowans eten nu hun 
lunch in de Totalphutte 
naast een gletsjer.  
De  Lunersee is vlakbij maar 
door het niet al te beste 
weer niet goed te zien. 
Morgen staat de Main-
heimer hutte op het pro-
gramma, terwijl vannacht 
word overnacht in de  
Heinrich Hutte . Vanaf de 
Totalphutte is het nog drie 
en half uur naar de Heinrich 
Hutte, de slaaphut dus.  
De laatste dag  staat de  
Doulas Hutte nog op het 
programma .  

Rowans 



Scouting Diemen in de media (1)  

In het Diemer Nieuws van 25 juni 2015 een artikel over de opbrengt van de Haring Party 
van Het Pandje ten bate van de blokhut 

In de Diemer Nieuws van 7 mei 2015 een foto van de Dodenherdenking 
waar op de achtergrond onze Scouts te zien zijn. 
 
Ook in het artikel worden we genoemd: 
“Daarna legden burgemeester Koopmanschap en raadslid Kai de Haan, de 
eerste krans bij het monument, waarna ook namens Comité Diemen 1940
-1945, Oorlogsveteranen Diemen, Comité Gedeporteerde Joden Diemen 
1940-1945, de politieke partijen in de gemeenteraad, scouts van Scouting 
Diemen en enkele andere aanwezigen kransen en bloemen gelegd.  



Scouting Diemen in de media (2) 

<< In de Diemer Nieuws van 13 mei 2015 reclame voor 
het Loswal Festival met een grote foto van de klimwand.  
Ook in het artikel zelf staan we genoemd:  
 
“Tevens is er een kunstmarkt en zullen diverse verenigin-
gen uit Diemen zich presenteren, waaronder VIVOS en 
Scouting Diemen” 

 
 
 

/\ In  de Diemer Nieuws van 21 mei 2015 een  
verslag van ditzelfde Loswal Festival. Bij de 
foto van ballen op het water is nog een stukje 
van onze klimwand te zien. In het artikel meer 
aandacht voor ons:  
 
“Aschwin van Wel van Scouting Diemen voor-
spelde dat het weer zaterdag rond 13:00 zou 
opknappen. Hij kreeg gelijk. Scouting Diemen 
organiseerde weer diverse activiteiten, zoals 
de klimmuur die elk jaar populair is bij de 
jeugd. Het weer knapte inderdaad op en het 
aantal bezoekers nam toe”. 
 
> Al diverse keren stonden in de rubriek Onder 
Ons interviews met mensen van Scouting  
Diemen. In de Diemer Nieuws van 30 april was 
het de beurt aan Kabouter-staf Nathalie  
Akkerman 



Scouting Diemen in de media (3) 

In de Diemer Nieuws van 9 juli en op DiemerNieuws.nl word zelfs 
geschreven over onze zomerkampen! We zijn er trots op dat ook 
dit het Diemer Nieuws haalt! 
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,..de kabouters een eigen Kap-
salon hebben? Hier toont Emma 
een kapsel  van kapster Yarina. 

 Je niet 300 liter 
in een water-
ballon moet 
doen… 

 Je van voetje-
vrijen een baby-
teentje krijgt 

 Iedereen op 
elkaar is bij de 
Welpen en  
Kabouters  

 Luuk niet op 
iemand verliefd 
kan zijn want hij 
is al verliefd op 
zichzelf 

 Jaimie lekker 
is...  

 Je Rugzakken  
natuurlijk leeg 
mee neemt  
voor de leuk 

 Kale wortel heel 
lekker is 

 Marinde elke 
dag fiesta wil 
houden 

 Stijn alle landen 
van de wereld 
uit z'n hoofd 
kent 

 Eva een zeld-
zame geworden 
dag geworden 
nachtvlinder 
heeft vermoord 

 Charlotte een 
grasmaaier is 

 Danielle wel 
haar onderbeen 
openzet 

 Frank wel 5 kilo 
is aangekomen 
door zijn goede 
kokkinnetjes  

 
 

Wist je dat... 

 Welpen en kabouters 
onderweg de tocht veel 
lams"s hebben horen 
schijten 

 Kamiel het alfabet ook 
kan boeren 

 Vrouwen niet kunnen 
kaart lezen  

 Er niet nader te noemen 
kabouter voor 5 euro wil 
wedden dat ze S’ nachts 
niet wakker word in haar 
slaap 

 Marinde aan de voorkant 
van haar broek poept 
 Gidsen en  
Verkenners  geen bank  
kunnen laten staan 
 Krokodilworstelen 
een nieuwe sport is 
 Frank het aura van 
de dag niet goed vind 
 Melle pural  
ontdekt heeft.  
 Quinty iets was 
uitgeschoten met de 
kruiden op de ham-
burgers 
 Patty kippenvel in 
haar hoofd krijgt 
 Flitzie  heeft  
afgewassen met bleek-
middel (en toen de af-
was moest overdoen) 
 Jord en Brayen 
hoogtevrees hebben. 

 De snelste weg niet al-
tijd de snelste weg is als 
je hem niet neemt 

 Nathalie verdwaalt  op 
een tocht die ze zelf  
mede heeft uitgezet 

 Terry last heeft van  
hoogteziekte. 

 Verkenners/Gidssen de 
dubbele tijd over een 
kanotocht doen 

...Frank een buiten-huis 
heeft…(Op de brievenbus 
staat zijn naam—Post—) 

...Welpen & Kabouters 
niet kunnen liften  om-
dat de staf meeloopt  
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 Een welp zegt “Jaimy 
of Rens 100 kilo weegt 
ik weet niet welke 
want ik weet niet  wat 
100 kilo's is” 

 Jitse liever Donald 
Duckjes leest dan 
 beledigd te worden 

 Alles wat in Girlz staat 
waar is (of niet?) 

 Charlotte graag aan 
het haar van Cédric zit 
omdat het zo zacht is 

 Er een koe ging zwem-
men, en de koe niet 
van Jeroen hield.  

 Stefans hersenen van 
goud zijn 

 Er hartjes op Jeroens 
sigaretten groeien 

 Marinade een eikel op 
haar  kop heeft  
gekregen door haarzelf 

 Emma slaapt met  
dennenappels als k 
nuffel 

 Thijs een genie is  
omdat hij wat nieuws  
bedacht heeft 

 Welpen het hebben 
over neovegetariërs  

 Team Zwitserland hun 
naam hebben gekozen 
omdat ze dan Duits 
konden praten,” 
schnitzel” 

 Bruin in de eeuw is 
 Denise een deken koopt 

bij bijna 30  
graden 

 Emma zei wel 50 pannen-
koeken te kunnen eten  

 Pascal en kroon op de 
berg worden ingehaald 
door een man van 80. 

 
  
 

 Je ook claustrofobisch 
kan zijn in je arm 

 Limonade over je 
bingokaart niet chill is 

 De bingo getallen  
tussen de 76 en 90 niet 
op de kaart staan de 
Welpen toch hard over 
nadenken als deze  
getallen opgenoemd 
worden     

 Bij de kabouters de  
eerste toekomstige  
vrouwelijke  voorzitter 
(“baas”) van  Scouting  
Diemen zit (Chenoah) 

 Cédric nog een broer
(tje) heeft: Peter Ceelie,  
ook bekend als Peterselie  

 Emma goed is in  
babytaal 

 Een tosti zonder kaas 
geen tosti is (of toch wel) 

 Je ook een kaasschaaf 
als spatel kan gebruiken 
(toch Quinty) 

 Cédric een kano heeft 
gestolen 

 Er ook denkbeeldige 
kinderen mee waren op 
zomerkamp 

 Marinade beter  
luistert als ze haar  
zonnebril afzet 

 Djiminy liever  
luistert dan praat 

  Cédric en Djiminy op 
dinsdag 3/6 van de na-
men vd gidsen kennen 

 Quinty dacht dat tocht 
van 2   Km wel 11 km was 

  Sofie denkt als ze een 
bal ziet waarmee we een 
spel gaan doen, dat we 

gaan koek happen 
 

Chenoah en Sole alias Smurf en 
Smurf 2 goede navigators zijn 

...Welpen zelfs tijdens de tocht 
nog Donald Duckies lezen 

...het  over het terrein 
sjeezen met de fiets was 
een populaire bezigheid  

Wist je dat... 
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 Nathalie een ribbetje 
uit de dop haalt  

 Frank zijn leven heeft 
gegeven voor het  
redden van een  
Kabouter 

 Mikal uit een blikje 
met as gedronken 
heeft. 

 Quinty haar zwem-
broekje was vergeten 
toen ze naar het 
zwembad gingen. 

 De gele zwembroek 
van Dries Roelvink  
eigenlijk van Frank 
komt  

 Turken grote oren hebben 
volgens Luc 

 Rens net Thijs is.  
 Chenoa een girebra is....  
 Jaimy Mini Mouse is en 

Mnathalie Mickey Mouse 
volgens Lyque  

 Djiminy op Peter Pan lijkt 
en Cederic op Tinkerbell 

 Jeroen het ding moet  
buiten zetten  

 Tim Haringa vindt dat de 
staf  en de Rowans niet 
doorlopen. 

 Frank met zijn hoofd een 
bierbankje kapot kan 
slaan 

 Suriname bij Verkenners/
Gidsen  Surinamië heet 

Je een krokodil ook als 
luchtbed kan gebruiken 

Wist je dat... 

Wij van De Totempaal zijn altijd alert op andere totem-
palen. Deze totempaal is gebruikt in de militaire missie in 
Afghanistan als 'midtermbalk'; een traditie bij de lucht-
macht waarbij deze  op feestelijke wijze door midden word 
gezaagd. 
 
Deze Totempaal is te zien in het  Nationaal Militair  
Museum in Soesterberg. Hier kun je je in een groot  
gekoeld gebouw onderdompelen in de geschiedenis van 
ons Nederlandse militair verleden. Met vliegtuigen,  
pantserwagens, uniformen, wapens en natuurlijk de  
verhalen van oud-soldaten. 
 

UIT TIP 

 De Rowans vlakbij de Lunersee waren 
maar dat dit geen zee is maar een meer  
omdat See in het Duits meer is en Mer 
een zee… (en dat de Nordsee hier weer 
een uitzondering op is)…  Rare jongens, 
die Duitsers en Oostenrijkers. 



 

KAMP JOURNAAL 

 

Hoofdredactie  /  Lay-out   

Bastiaan de Goede 

 

Foto’s: 
Bastiaan de Goede / Speltakken 

 

De totempaal: 
detotempaal@scoutingdiemen.nl  

 

Website 

www.scoutingdiemen.nl   
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De Haring party in, en 
georganiseerd door 
Cafe 't Pandje  was 
een groot succes!  

De haring party zou ge-
vierd worden van 17.00 
tot 19.00 en er zouden 
twee vaten geveild gaan 
worden, maar 't feest 
ging maar door. De vaten voor de veiling zijn beschikbaar ge-
steld door Haringstal van Leijenhorst en door Cafe 't Pandje.  

Vanaf 17.00 liep het rustig vol en werd het steeds gezelliger. 
Martin Williams, zanger en presentator van de avond, begint 
de spanning al lekker op te voeren.  

Vanaf 18.00 ging  het eerste vat in de veiling per opbod, start-
prijs € 50,=. Dit ging  door tot 19.00 wanneer het vat werd  af-
geslagen op € 425,=!De bieder is Bob van Willingen namens 
Autoschade Service Karnekamp Amsterdam 

Na een kwartier ging  het tweede vat per opbod aan de gang, 
ook hier startte  we met € 50,=. Dit vat liep  door tot 20.15 en 
stokt bij het super bedrag van € 1000,= geboden door Cor 
Moolenaar van Pott Change.  

De avond is nog niet om er worden nog twee "laatste" harin-
gen geveild. 
 
De eerste ging weg voor € 200,= naar een vrienden groep on-
der leiding van Henkie en de laatste haring gaat weg voor € 
130,= naar Jan Willem. Hierna hebben wij de donatiepot nog 
geteld, hier is door de aanwezige mensen ook nog eens een 
mooi bedrag van€ 310,= in gedaan. Tot slot is als klap op de 
vuurpijl het geheel afgeroomd door Party Sound Almere en 
Cafe 't Pandje op het gigantische bedrag van€ 2200,=   
 
Het was een fantastische, drukke en gezellige avond. Namens 
Scouting Diemen wil ik iedereen bedanken voor dit geheel! 
 

Aschwin van Wel 
Foto’s: Google & Het Pandje 
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