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Welpen & Kabouters 

Welpen & Kabouters 

Hankie Pankie Bos? Of Hoe is 

het nou? De Bro’s en Sisters in 

Velp vermaken zich prima. 

Weer of geen weer, er heerst 

een opperbeste sfeer.  En da’s 

zeker geen boetie!  (=leugen) 

De kabouters starten met stijl. Het eerste 
thema is  flowerpower en dat betekent 
een eigen map versieren in stijl! De crea 
beas weten er allemaal iets prachtigs van 
te maken.  
 
Het eerste weekend word er gewandeld 
door de Welpen en werd er zelfs en nacht-
hike gelopen door de Kabouters. De Wel-
pen mochten zich ook gelijk bewijzen in 
hun EHBO technieken.  Maar behalve seri-
euze zaken was er ook veel lol om de eigen 
reagge raps met straattaal  met allemaal 
mooie verbasterde woorden zoals Franki-
noe (Frank) en Vellepo (Velp). Daarna zijn  
de kabouters zijn bezig met de bereiding 
van een uiterst geheime heksensoep waar-
van de ingrediënten onder geen beding wor-
den prijsgegeven.. U kunt dit thuis dus niet 
namaken! 
 
De Welpen bezoeken zondags Frankrijk en  
bouwen hun eigen Eiffeltoren. En dat van ijs-
stokjes! De Kabouters laten ondertussen zien 
prachtige henna-tatoos te kunnen maken.  
Later op de zondag regent het maar  
niemand verveeld zich. De een gaat zijn  
oranje t-shirt oppimpen, een ander verdiept 
zich in een Donald Duck en een groep  
speelt een potje Monopoly. 
 
Op maandag werd in het bos een Puntenspel 
gespeeld; de jongens regen de meisjes! De 
Welpen hadden op deze dag  een Natuur Dag 
en maakten boven een eigen  
vuurtje lekkere tosti’s!  
 
 
 
 



Toen uw verslaggever op  dinsdag de Wel-
pen en Kabouters bezocht waren de heren 
en  
dames net een tocht lopen waardoor we 
de  

heren en dames niet aantroffen. De amazing 
vette tocht  was bij de Posbank, een prachtig 
natuurgebied. Helaas gooide de wolken bakken 
water over hen neer maar er werd dapper 
doorgestapt.  
 
Toen later op de avond uw verslaggever  
de kids toch nog op het honk in Velp  troffen, 
waren  ze  druk aan de slag met loom armband-
jes en andere creaties van deze elastiekjes.   
 
Woensdag stonden er spelletjes op het pro-
gramma zoals de Oranje Bingo en de super 
spannende hamster sjoel wedstrijd die werd 
gewonnen door Emma met maar liefst 74  
punten 
Ook werd er geoefend voor de beste danseres 

en zangeres.  
 
Ondertussen maakten de Welpen zelf hun 
eigen patat die natuurlijk daarna heerlik 
werd verorberd. 'S avonds werd via een 
live stream de voetbalwedstrijd gevolgd, 
terwijl iedereen in zijn of haar mooie ge-
pimpte  oranje outfit zat! 
 
Op donderdag werd op de fietsen gestapt 
om naar het dorp te rijden waar de  
kinderen konden shoppen en de staf even 
kon chillen! 



Verkenners & Gidsen 

Verkenners & Gidsen 

Op het eerste weekend werden 
er door de verschillende patrouil-
les stamvlaggen gemaakt. En dit 
leverde kleurige taferelen op.  
Eigenlijk waren het Vikingszeilen 
want een stoere Viking heeft  
natuurlijk wel een herkenbaar 
zeil nodig op zijn  of haar  boot. 
 
Zaterdagavond werd er voetbal 
gekeken bij een scherm in het 
dorp. En zondag maakte de heren 
den dames het gezellig met een 
spelletje kaarten terwijl de regen-
druppels op het tentzeil drupte.  
 
Op maandag werd er gefietst 
naar het klimbos in Ede.  
Het was uiteindelijk ietsjes 
 verder dan Danielle van  
te voren had bedacht, maar 
uiteindelijk vermaakte 
iedereen zich in de klauter-
attracties uitstekend.  
 
Iedereen was na een  
2,5 uur klimmen en een  
fietstocht van zo;n 40 km 
in  totaal wel doodop! 
 
Dinsdag deed de Water- 
berg (naam kampterrein)  
haar naam eer aan, want ook 
toen viel  er een beste bak water 
naar beneden.  

De Vikingen varen wel.  

Of het nou een flinke fiets-

tocht is, het maken van 

heerlijke pannenkoeken of  

de creatie van een stoere 

Viking-vlag, de Gidsen 

Verkenners draaien hun 

hand er niet voor om.  



Toen uw verslaggever op dinsdag kwam, 
waren de Verkenners en Gidsen een 
tocht aan het lopen. Dat het ene groepje 
er 3 uur overdeed en een ander groepje 
6,5 uur laten we buiten beschouwing of 
dit lag aan de moeilijkheid van de tocht 
of toch het regenweer. Desondanks ver-
maakten iedereen zich prima.  
 
Na de tocht moesten er zelf Pannenkoe-
ken gebakken worden. Uw verslaggever 
constateerde dat dit meer grote  
professionaliteit gebeurde en ook de 
smaak was prima! Na de pannenkoeken 
was het tijd voor een spelletje kaarten in 
de staftent. 
 
Zwemmen is traditie op woensdag en 
hoe speciaal is het dan als het zwembad 
speciaal voor je open gaat! De verken-
ners en Gidsen kregen het voor elkaar. 
Na het zwemmen zitten ze heerlijk bij 
het kampvuur met marshemllows en 
tijdschriften in afwachting van de voet-
balwedstrijd. 



Rowans 
Rowans 

Op woensdagmiddag belt 

Terry met de melding 

dat de Rowans 

‘behoorlijk doorweekt 

nat’’zijn 

 

Op zaterdag kwamen de heren 
aan op hun bestemming maar 
was het ook Voetbal avond. In ‘Holland 
House De Brabander’ werd er voetbal 
gekeken. 
 
Op dag 2 werd er ingewandeld in  
Winterberg, een , rondje om de camping.  
Er werd een hele watermeloen mee-  
gezeuld die Kronenberg had meegeno-
men. Een zware opgave maar de spieren 
werden er wel mee los gemaakt. 
 
Maandag bezochten de heren 
Krombach. Een  pittoresk stadje 
waar doorheen werd gewandeld. 
‘s Avonds stond er Salade met 
hamburgers op het menu.  
Door Rowans zelf uitgekozen.  
Zowaar een maaltijd met een  
gezond element, de staf was 
trots! 
 
De vierde dag begon het lopen 
echt.  Vergezeld van regen, on-
weer en nog meer regen. Er werd 
14 km gewandeld door de regen. 
Maar zelfs regen went, en  met 
een goede saamhorigheid en 
sfeer in de groep overleef je dat 
ook wel weer. 
 
 



Arjen was die nacht nog op jacht 
geweest naar een vos die met het 
vuilnis had gespeeld en stond 
vier uur ‘s nachts in de regen het 
vuil op te ruimen. Bikkel!  
 
Enfin… Hij zal vast het meest  
vermoeid zijn geweest na deze 
pittige tocht onder een dak van 
regen. Bij terugkomst op de  
camping wilde de heren onder 
een overkapping gaan staan met  
tenten maar dat zou geen goed 
plan zijn omdat ze dan zouden 
verdrinken in de tent. Wel  
mochten ze in een speciaal tuin-
huisje even opdrogen en bijko-
men. Onder een handendroger 
werden de spullen gedroogd 
maar ze waren met zoveel regen 
al snel weer doorweekt.  
 
Woensdag werd  er bijna het 
dubbele gelopen als een dag  
eerder. Maar liefst 25km liepen 
de mannen die daarna verzopen 
katjes waren geworden, en dan 

Terry ook nog met lekke 
schoenen en Melle met  
sneakers!  
 
Nu hebben de heren een  
Bungalow tent geschikt voor 
6 personen waar ze in elk  
geval droog kunnen staan, 
wel zo prettig!.  
 
Het binnen zwembad werd 
na de tocht ook gebruikt.  
En ‘s avonds natuurlijk  
Nederland—Argentinië 
 kijken! 
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JR Tien jaar Kamp Journaal 

Elk jaar verschijnt voorafgaand aan het Zomerkamp de Kamp Krant met daarin alle info over het 
aankomende zomerkamp. Sinds de komst van De Totempaal gebeurd dit in combinatie  met elkaar.  
Sinds het seizoen 2004-2005 was daarmee ook een terugkeur van de boekjes na afloop van het 
kamp die vroeger door de redactie van het toenmalige groepsblad ‘t Padjakkertje gemaakt werden. 
In 2005 zette De Totempaal die traditie voort… In deze editie van 10 jaar Totempaal delen we zo-
maar wat bijzondere momenten uit 10 jaar mooie kamp herinneringen. 10 jaar Kamp Journaal! 

Na de BBQ op een parkeer-
terrein  moest er nog terug 
naar het kampterrein worden  
gereden. Een deel van de staf-
leden wachtten de kinderen op 
bij een tunneltje waar ze uit 
zouden komen (en waar Arjen 
met auto en aanhanger achter-
uit moest rijden) . Er kwamen  
echter geen Gidsen en Verken-
ners. De uitgedokterde route 
bleek toch niet te kunnen en 
dus moesten de kinderen 
rechtsomkeert maken en  
kiezen voor een alternatief  

2005 

Milou stond met handtas 
aan de arm in de pan te 
roeren, terwijl ze ook 
nog een gesprek  
voerde..Hoezo kunnen  
vrouwen niet meerdere  
dingen tegelijk?  

GIDSEN & 
VERKENNERS 

SHERPA”S 

De Kabouters deden het Pun-
ten Spel: de staf verstopt zich 
en wie deze als eerste vindt 
krijgt punt 1 etc. Aschwin 
had een goede verstopplek: 
boven op het dak.  
(…) Michella had als eerste 
het dak bereikt, waarna 
iedereen, al dan niet met wat 
hulp, de punten daarna 
binnensleepte. 

2006 

2008 

KABOUTERS 

De kinderen speelden het  
openingsverhaal na om er 
vervolgens een heel eigen 
draai aan te geven met een 
heks die met tover- poeder 
en het zingen van een liedje 
probeerde spoken weg te 
jagen  

BEVERS 
 

2011 

2007 VERKENNERS: Twee  
Verkenners besloten een 
ruilspel op te zetten. 
Steeds ruilen  tot je wat 
mooiers / groters hebt. En dat 
deden ze met succes. Begonnen 
met snoep  kwamen ze terug met 
een setje schoenpoets! 

2007 WELPEN: De tocht 

gaf wat problemen. Twee 
groepjes  kwamen terug 
naar de plek van  de kabel-
baan om te zeggen dat de tocht niet  
klopte, maar het bleek dat ze zelf 
ergens een foutje hadden gemaakt. 

2008: ’s Avond s kwam  water uit de 
hemel… En niet zo’n klein beetje ook. 
De Verkenners-Gidsen kwamen aan 
bij een ondergelopen terrein. Delen 
van de staftent stonden blank.  En dus 
kwam Plan B… Een evacuatie naar de   
Welpen. (…) Omdat de Verkenners & 
Gidsen ‘s nachts de Welpen hadden 
wakker gehouden, werden ze de dag 
erna even  
gedrild met 
een zware  
training. 



GROEPSWEEKEND 2014 

Wilde Avonturen in het Wilde Westen 

Meer foto’s: www.scoutingdiemen.nl  

Het Loswal Festival van 2014 was een groot succes; mede te  
danken aan het stralende weer. Op de klimtoren werden heel wat 
hoogtepunten bereikt; al durfde niet iedereen  
helemaal naar de top. Dit jaar kon je niet met een touwbrug maar 
met een vlot het water over steken, en dat is natuurlijk net zo 
leuk! Om even uit te puffen na al die activiteiten liet menigeen 
zich de poffertjes goed smaken.   
 

Meer foto’s op www.scoutingdiemen.nl  



In het Diemer Nieuws van 24 april 2014 en op 
DiemerNieuws.nl van 25 april 2014 een uitge-
breid artikel over het Diemerbos.  Ook wij wor-
den hierin genoemd. Hier-onder een prinscreen 
met de inleiding van het artikel en het stuk over 
ons.  
 

Het Diemer Nieuws van 5 juni 
2014 maakte een verslag van het 
Loswal Festival, waar ook Scouting 
Diemen weer een bijdrage aanle-
verde. Met prominent onze klim-
toren en onze vlotactiviteit in 
beeld.  
 
Zie voor vergroting op 
wwww.scoutingdiemen.nl  

Scouting 

Diemen  

In de  

media... 

HARINGPARY VOLGEND JAAR VOOR 
SCOUTING DIEMEN! 
 
Op 17 juni was op Diemernieuws.nl al 
te lezen dat de succesvolle haringparty 
van Cafe het Pandje volgend jaar zal 
worden gehouden  ten bate van  
Scouting Diemen. Tegen die tijd zal hier 
uiteraard meer over bekend worden 
gemaakt...We zijn Het Pandje alvast 
zeer erkentelijk met dit gulle  
voornemen. 
  
Zie voor vergroting van de artikelen, 
kijk op wwww.scoutingdiemen.nl  



Uit het personeelsblad van SAAN 



Oudervertegenwoordiger 
Aria Kortlever heeft een wel 
heel bijzonder kastje in haar 
voortuin staan. Er huist een 
heuse minibibliotheek in! 
 
Met dit bijzondere initiatief 
haalde ze zelfs het Diemer 
Nieuws.  
 
Lees meer over haar initiatief 
en het fenomeen 
“Bookcrossing” via deze link:  
http://tinyurl.com/o2krqkr  

Bieb in de tuin 

Uit het personeelsblad  
van  SAAN (vervolg) 

Een aantal exemplaren van 
de Kamp Krant vooraf-
gaand aan het Zomerkamp 
bleek niet correct door de 
drukker afgeleverd waar-
door er stukken miste.  
Namens De Totempaal  
onze excuses hiervoor.  
U kunt alsnog de hele 
kampkrant bekijken op  
onze website 
www.scoutingdiemen.nl  

EXCUSES 



14 juni 2014 

Op 14-6-2014 zijn Gidsenstaf Imke Mulders en Verkennerstaf Jeroen Saan  getrouwd. Het was een 
mooie dag! Bij de ceremonie waren veel Verkenners en Gidsen aanwezig. Uiteraard waren er ook een 
aantal stafleden aanwezig op de bruiloft. Jeroen en Imke hebben een hele fijne mooie dag gehad en 
genoten van ieders aanwezigheid en daarom willen we iedereen bedanken dat jullie zijn gekomen op 
deze bijzondere dag. Helaas zijn wij niet op Zomerkamp vanwege ons huwelijk maar we hopen dat 
iedereen een fijn zomerkamp heeft gehad.   



….Dirken rond zijn  

...Danielle in plaats van een neushoorn een nijlpaard zag 

...Als Dirk vs Terry, dan Dirk wins 

...Dat slakken een werkwoord is 

...Dat geld geen gras is... 
 
...De camel back stuk was  (of toch niet…), want Melle had 
het kraantje niet opengezet.  

...5 sterren restaurant Mel en Denise de spannende  
gerechten ‘Pomme du beaut’  (of zoiets) en gevulde  
doperwten serveerde 

...Een kameleon volgens Bryan twee bulten heeft 
(of was dat een kameel…) 

...Omdat Kroon een watermeloen had  gekozht, Melle nog 
een watermeloen had gekocht 

… De Kabouters een 3.0 Patat zak hadden met een snack 
houder om bijv. een frikandeel op te laten rusten en een 
aparte saushouder.  

...Mark niet alles beter weet maar wel veel  

...Je ook een tocht van 25km kan lopen op sneakers  
(of op lekke schoenen) 

...Fonz voorbij de uitgang was 

...De vrouw van Sultan Sultana heet (dit is echt waar!) 
 
..Melle dacht Roys auto uit zichzelf kanremmen 
 
...Jord kan praten 
 
...Roy een waterkussen heeft 

...Kinder Bueono geen appel is. 

W
 i T 
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A 

T J S 

WATERMELOEN SPEELT 
BELANGRIJKE BIJROL 

OP ROWAN KAMP 3.0 PATAT ZAK 

Wist je dat… 

Gelezen op de Facebook pagina van de 
Kabouters / Welpen 
 
Wat gaan jullie doen vragen we 4  
kinderen als we ze op een stukje gras 
zien lopen en stampen. Dauwtrappen 
oftewel nr 28 van onze lijst kan je nu 
afstrepen. (50 dingen die je gedaan 
moet hebben voor je 12 bent)  

Mini Bucket List? 

Om raps te kunnen maken hadden de 
Welpen en Kabouters hun eigen Slang 
(Straat taal) woordenlijst.  
 
Wil  je ook je eigen rap maken?  
Probeer het dan eens met de woorden  
die de Welpen en Kabouters hebben 
bedacht! 



Een man vraagt aan zijn 
vrouw: “Schat.. wat zou jij 
doen als we de Lotto won-
nen?” De vrouw ant-
woordde “Ik zou de helft 
aanpakken en van je schei-
den.””Das goed” ant-
woordde de man, ”We 
hebben 24 euro gewon-
nen, hier is 12 euro en 
daar is de deur!”  

 

Een Belg heeft vliegles in 
een helikopter. 
Belg: “Waarvoor zijn die 
wieken hierboven?” 
Instructeur: “Voor de 
ventilatie.” 
Belg: “Dat geloof ik niet.” 
Instructeur: “Ik zal ze zo 
eens stilzetten. Moet je 
zien hoe snel je het  
benauwd krijgt!” 

  ———— 

MOPJES 

In Beeld en Geluid in 
Hilversum ben je net 
een echte TV ster. 
Doe een screentest 
voor een  soap, pre-
senteer het nieuws 
of doe een spette-
rend muziek optreden. Er is veel te 
zien en te doen en voor je weet ben 
je een echte beroemdheid. Na af-
loop kun je thuis je eigen filmpjes  
downloaden en aan je familie en 
vrienden laten zien.   
http://www.beeldengeluid.nl/ 

VAKANTE TIP 

Wil je bijhouden in 
welke landen op de 
wereld je allemaal  
geweest bent?  

En dit delen met familie of het 
schoolplein misschien?  Met de 
Scratch Map kun je die landen  
gewoon wegkrassen!  
 
Meer info:  
http://www.megagadgets.nl/
scratch-map.html 



 
SITE TIP 

Zomaar een foto voorgeschoteld krijgen en geen idee war je bent. Je 
ziet een soort StreetView achtig beeld van een landschap wat overal 
zou kunnen zijn… of ben je goed in precies gokken? Want de  bedoe-
ling is om te raden waar je op deze foto  
bevind.  Het zou in Zweden kunnen zijn, Canada of Noorwegen… Aan 
jouw de gok… 
 
Raad mee met de 5 plekken waarbij de Totempaal al een gokje waag-
de en ga met ons de Challenge aan: http://url.geoguessr.com/7Ywg   
 
    Of begin zelf een nieuwe challenge via  
           http://wwww.geoguessr.com 

GEOGUSSER 

SURVIVAL IN HET BOS 

 De Kabouters hadden op 16 en 17 mei 2014 een  
Survival Weekend en gingen survivallen in het  
Diermbos en het maken van een eigen survival pakket 
(voor het geval dat...). Ook werd er een heus survival t-shirt 
gemaakt. Maar ook was het tijd voor Henna tekeningen op 
de handen, lekker eten 
en gek doen  

 COLOFON 

Kamp Journaal is 
een uitgave van 

Scouting Diemen 
tgv het Zomer 
Kamp 2014.  

 
Hoofdredactie 

en Lay-out: 
Bastiaan de  

Goede 
 

Met foto  
bijdragen van: 
De speltakken 

 
De totempaal: 
detotempaal@ 

scoutingdimen.nl  
 

Adres  
gebouw  

Emmastraat 
12a,  1111 EW 

Diemen 

 
Correspon-

dentie adres 
Aristide  

Briandstr.1  
1111 KE  
Diemen  

 
Telefoon:  

020-6902356  
(tijdens op-

komsten) 
 

Website 
www.scoutingdiemen.nl 

   
E-mail:  

info@scoutingdiemen.nl 
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