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Onze stafleden zetten zich allemaal 

vrijwillig in om uw kind een leuke,  

onvergetelijke kampweek te bezorgen. 

Dat doen zij met meer dan 100%  

inzet! U zult dus begrijpen dat dit 

veel van hun vraagt.  Wij stellen het 

dan ook zeer op prijs als u op de  

momenten dat het kan ons een handje 

wilt helpen. 

Medicijnen 

Indien uw kind medicijnen ge-

bruikt, ‘s nachts opgenomen moe-

ten worden of anderszins speciale 

aandacht behoeft, neemt u dit 

dan voor het kamp op met de lei-

ding van de speltak van uw kind. 

Lever de medicijnen op de dag 

van vertrek ook in bij de leiding, 

zodat zij kunnen toezien op het 

innemen van de  medicijnen.  

Zorg dat de naam van uw kind en 

de  instructie op de medicijnen 

staat. 

 

Bagage 

Zoals ieder jaar worden onze 

kampspullen en bagage ook dit 

jaar weer met een vrachtwagen 

van de firma Saan naar de kamp-

terreinen gebracht. In verband 

met het inladen van deze vracht-

wagen moet de bagage van tevo-

ren worden ingeleverd. Het is 

overigens handig om handbagage 

(zoals bijvoorbeeld een lunchpak-

ket of regenpak) apart te houden 

en op zaterdagochtend mee te 

nemen. 

 

Voor de Rowans en Sherpa’s geldt 

dat de bagage op de dag van  

vertrek kan worden meegenomen.  

 

Wij stellen het op prijs als u ons 

een handje komt helpen met het 

inladen van de vrachtwagen.  

1.  

ER IS BEPERKTE RUIMTE VOOR 

BAGAGE. DUS KOFFERS/

TASSEN MOGEN MAXIMAAL 

DE AFMETING VAN 60 BIJ 35 

CM HEBBEN. UW KIND MAG 

GEEN TWEEPERSOONSLUCHT-

BED VOOR ZICHZELF ALLEEN 

MEENEMEN. 

2.  

GEEF UW KIND GEEN SPULLEN 

MEE ALS MP3-SPELERS, 

CAMERA’S, MOBIELTJES, 

AANSTEKERS ETC. DE STAF 

ZAL HET INDIEN NODIG IN-

NEMEN. WIJ NEMEN GEEN 

ALGEMENE  INFORMATIE 

NB: 



Vertrek 
Alle speltakken houden 

dit jaar hun zomerkamp 

van zaterdag 16 juli  tot 

en met zaterdag 23  juli.    

Alle kampgangers en  

uitzwaaiers  worden  

zaterdag 16  juli om  

uiterlijk 8.30 verwacht 

bij het Scoutinggebouw.   

De kinderen uiteraard in 

hun Scouting Diemen – 

polo of trui !     

 

Zorg dat u op tijd 

aanwezig bent. 

 

Parkeren 
Wij verzoeken iedereen 

nadrukkelijk om bij het 

Scoutinggebouw alleen 

op de daartoe bestemde 

plekken te parkeren 

(niet op stoepen, in 

plantsoenen e.d.) om de 

overlast voor de buurt 

zo veel mogelijk te be-

perken. Als het niet 

noodzakelijk is kom dan 

liever niet per auto.  

Wilt u ons naar het 

zomerkamp rijden, 

of weer komen opha-

len, dan kunt u zich 

opgeven bij de lei-

ding (mits u een  

inzittenden- 

verzekering heeft).  

Als u ons wegbrengt 

of komt halen ver-

zoeken wij u drin-

gend geen andere 

mensen (familie,  

kinderen, enz.) mee 

te nemen, omdat elke 

plaats nodig is. Kin-

deren mogen alleen 

op de achterbank, 

tenzij ze twaalf jaar 

of ouder zijn.  

 

Tijdens kampweek 

In de kampkrant en 

in de informatie van 

de speltakken is een 

telefoonnummer op-

genomen waar u in 

geval van nood naar 

toe kunt bellen.  

 

De kinderen vinden 

het vaak erg fijn om 

een kaart 

van thuis te 

krijgen. Dit 

helpt ze 

ook heel 

erg als er 

sprake is 

van heim-

wee.  

 

Als u de eerste kaart voor 

zondagavond 18.00 uur op 

de post doet, dan ontvan-

gen wij de kaart op dins-

dag op het kampadres. 

Laat wat van u horen, een 

kaart van thuis is altijd 

leuk voor de kinderen. 

 

Thuiskomst 

Zaterdag 23 juli, in de 

middag, worden alle spel-

takken weer in Diemen  

terug verwacht. Zodra de 

te verwachten aankomst-

tijd bekend is, zal deze op 

de deur van het Scouting-

gebouw worden opgeplakt. 

U kunt eventueel ook 

 bellen naar het Scouting-

gebouw om te horen wan-

neer u zoon of dochter 

weer thuis zal komen.  

De vrachtwagen arriveert 

meestal kort na de laatste 

speltak. 

 

Als iedereen weer helpt 

met uitladen kunnen we 

allemaal op tijd naar huis 

om bij te komen van het 

zomerkamp.  
Vervoer naar kamp 

 
De leiding van de eigen 

speltak zorgt ervoor dat 

de kinderen ingedeeld 

worden in de auto’s en 

dat de bestuurders een 

routebeschrijving  

ontvangen.  



Slaapzak/kussen 
Luchtbed + pomp  
     of matje  
 
Toilettas  
   met toiletspullen 
Handdoeken 
Washandjes  
Tandenborstel 
 
Regenkleding 
Nachtkleding 
Zwemkleding 
Goede wandelschoenen 
Schoenen  
   -die nat mogen worden 
Slippers 
Warme trui 
Lange broek 
Korte broek 
T-shirts 
Ondergoed 
Sokken 
 
Eventuele  
  medicijnen 
Knuffel 
Zaklantaarn + 
    batterijen  
Zonnebrandmiddel  
Postzegels  

* ALGEMEENE * 

BAGAGE LIJST 

We adviseren 

nadrukkelijk 

uw kind geen 

kostbare  

zaken mee te 

geven!  

 

Dus geen  

mp-3 spelers,  

horloges,  

mobiele  

telefoons e.d.  

 

Tevens  

verzoeken wij u 

geen twee-

persoons lucht-

bedden mee te  

geven gezien 

beperkte  

ruimte in de  

vrachtwagen!  

VERZOEK 



    Beste ouders, 
 
    Wat een super seizoen hebben de welpen  
gedraaid!! Veel gedaan en veel dappere dingen  
geleerd!! 
    Nu komt dat dan allemaal van pas,want de welpen 
gaan wederom een waar avontuur tegemoet. 
    Dit jaar gaan de welpen op pad in het wild!! 
    We zullen fietsavonturen beleven, we zullen te voet  op 
zoek gaan naar waterbronnen, wilde dieren  
spotten. 
    En het avontuur aan gaan met echte  
Dinosaurussen, we zullen daarbij botten gaan  
opgraven, grondmonsters onderzoeken en nog veel meer. 
    Dus dit jaar zijn wij de Welpen in het Wild!!! 
    Tot snel en alvast de 
wilde groetjes uit  
Oosterhout!!!!! 
 
Ons post adres: 
Scouting Erasmus 
Beneluxweg 69 
4904SJ Oosterhout 



 

De kabouters zoeken het dit jaar wat verder van huis. Het mysterieuze India is ons 
reisdoel. Land vol tegenstellingen, van drukke steden tot uitgestrekte oerwouden. 

Van de koude Himalaya tot het snikhete zuiden. Van arme plattelandsdorpjes tot uit-
bundige Bollywood films. Land van stoffige straten en kleurenfestivals. 

 
Speciaal voor dit zomerkamp hebben we versterking van twee in India geschoolde 

koks, zodat we elke dag Indiaas eten. Uiteraard houden ze rekening met de wester-
se eetgewoonten van de kabouters. 

 
Zorg dat je goed voorbereid bent op onze fietstochten door de Indiase steden, onze 
speurtochten door het oerwoud en savanne en de hitte van India. Uiteraard gaan we 

met onze dappere meiden ook een nacht in de openlucht slapen, start de ochtend 
met yoga en wellicht komen we nog hier en daar een olifant of een fakir tegen. 

 

 

 

Ons adres: Klokkenlaan 44, 5175 NV Loon op Zand  
(helaas geen postadres, nadere info hierover komt) 
 
Voor noodgevallen zijn we te bereiken: 
Nathalie 06 17 53 37 88 
Sanne 06 15 23 45 06 
Frank 06 54 26 06 63 



Dit jaar zullen de Verkenners en Gidsen weer samen op kamp gaan.  

Het  thema is; Ford Boyard. 

De kinderen werken met hun patrouille samen om zo veel mogelijk sleutels en gouden 

munten te vinden en verdienen. Met deze sleutels kan het eindspel gespeeld worden. 

Natuurlijk heb je een voordeel als je met je patrouille de meeste sleutels verzameld 

hebt! 

 

Samen bouwen wij het kamp 

op, spelen we verschillende 

spellen die bij het thema pas-

sen, gaan we zwemmen, barbe-

cueën en is er nog een speciale 

activiteit. 

 

De kinderen vinden het na-

tuurlijk leuk als zij een kaartje 

(of twee) ontvangen terwijl zij 

op kamp zijn. Stuur uw kaar-

ten op aan het begin van het 

kamp, zodat deze op tijd bij 

ons aan komen. Omdat er op 

het kampterrein geen postadres 

is, kunt u uw kaarten opsturen 

naar dit postadres: 

 

         Bij Wout 

 T.A.V. Scouting 

Diemen 

 Sint Jansplein 7  

5066 AR Moergestel 

Wij zullen hier geregeld langs 

gaan om de post op te halen. 

 

Voor het kamp moeten de 

Verkenners en Gidsen aan de 

paklijst toevoegen: 

- een theedoek 

- bord, mok (plastic) en bestek 

- maximaal € 15,- aan zakgeld 

 

Indien nodig kunt u ons bereiken op deze telefoonnummers: 

Denise:   06-39197029 

Daniëlle:          06-23146426 

Petra:   06-46757628 

Bram:   06-15091084 

 

Wilt u vanaf thuis volgen wat wij aan het doen zijn tijdens kamp? Dat kan! Voeg 

onze kamppagina toe als vriend op Facebook; Verkenners Gidsen  

 

Wij kijken uit naar een heel gezellig kamp! 

Denise, Daniëlle, Petra en Bram 



De rowans gaan naar het  

oosten deze zomer.  

 

Midden in het Reuzen-

gebergte, op de grens van  

Polen en Tsjechië zullen wij 

ons basiskamp opzetten.  

 

Naast een hike met hutten  

onderweg zullen er vele leuke 

en gave activiteiten worden 

ondernomen.  

 

Doordat wij het hele jaar veel 

klussen hebben gedaan en 

veel zakgeld hebben binnen-

gehaald is dit jaar niets ons te 

gek! 

 

Voor vragen, opmerkingen of 

suggesties: 

 

Terry Jansen 
06 52325598 

 



Nr. 3 

Draai om voor 
de Kamp Krant 

BEVER DOE DAG 

PAROBA 



De realisatie van onze plannen in het  
Diemerbos komt nu steeds dichterbij. Er 
wordt hard gewerkt aan de bouwaanvraag, 
we denken na over de inrichting en we ho-
pen ook snel duidelijkheid te krijgen over de 
financiering.  
 
In het kader hiervan werd op zondag 5 juni 
2016 een speciale dag in het Diemerbos  
gehouden. Voor kinderen was er een speur-
tocht en gelegenheid om marshmallows te 
roosteren boven het kampvuur.  
 
Wethouder Grondel hield een toespraak en 
overhandigde tevens aan Bryan en Mikal de 
prijs voor hun winnende ontwerp van de te 
realiseren kampvuurkuil.  

De volwassenen en ook zelfs de allerklein-
sten hielpen mee met zand scheppen om de 
grond - waar de blokhut fundering gaat ko-
men - af te graven. De dag werd voor de staf 
afgesloten met een BBQ.  

Scouting Diemen  

in de media  (1) 

Diemer Nieuws 9 juni 2016 



Ik heb twee taken. Ik heb de taak om heel even 
nog iets te zeggen maar daarna een prijsuitrei-
king te doen. En dat is wel weer een belangrijk 
stapje. 
 
Ik heb heel veel mensen gesproken net die  
zeiden 'Hoe lang zijn we nou al bezig?' 
Ik werd tien jaar geleden wethouder in Diemen 
En er zijn momenten dat je denkt 'Mijn God, wat 
gaat het leven hard' Maar toen kreeg ik, dat 
heet chique een 'overdrachtsdossier' van mijn 
voorganger en daar stonden heleboel dingen in, 
groot en klein En een van die dingen was: 
'scouting in het Diemerbos' En dan heb je zo'n 
vinkje in je achterhoofd van klusjes waar je nog 
eens wat aan moet doen En dat was 'Scouting in 
het Diemerbos'. Dit soort dingen heet in be-
stuursjargon altijd te groot voor tafellaken, te 
klein voor servet als je niet uit kijkt. De grote 
dingen: De Sniep, Holland Park, dat zijn dingen 
waar je aandacht voor krijgt en dingen die heel 
klein zijn en makkelijk te regelen. En dit is zo'n 
tussendingetje, want het is voor jullie heel groot 
en voor de gemeente is het middelgroot, maar 
het is best ingewikkeld, want dit is niet van ons; 
dit is van Staatsbosbeheer. 
 
Er zijn ontzettend veel regels en gelazer en  
Provincie en wat niet al die zich over dit soort 
dingen buigen. Iedere keer is er wel weer een 
hobbeltje te verzinnen, waardoor het weer even 
vastloopt, en ik vind het ontzettend leuk - en 
dan is het een voordeel als je wat langer blijft - 
dat sommige mensen die 10 jaar zijn meegegaan 
en dat je elkaar 1x per jaar op de Gemeentedag 
elkaar tegenkomt en dat je zegt 'Hoe gaat het 
eigenlijk?', 'Moet er niet weer' ns een slingertje 
aan gegeven worden?'  en ik denk dat soort  
momentjes heel belangrijk zijn geweest om te 
kijken: wat zijn nou die kleine slingertjes waar 
we dingen aan moeten geven. 
Nou ja, gestaag gaat het voort 

Vandaag wordt er weer 30 cm zand afgegraven 
Onmisbare stapjes naar uiteindelijk dat prachtige ding hier 
Ik wil jullie daar ongelooflijk mee feliciteren dat het gelukt is om 
een groep enthousiaste vrijwilligers (want dat is het toch, Scou-
ting), aan de gang te houden in de missie: Dit is voor ons belang-
rijk, dit willen we realiseren. En het feit dat jullie hier dan het 
kader bij elkaar hebt, laat zien hoe sterk zo'n club is.  
Wij als gemeente vinden het ook ontzettend fijn om met clubs al 
jullie te kunnen samenwerken om dingen te realiseren, want wij 
kunnen het absoluut niet alleen. En waar we jullie kunnen helpen 
om net even dat drempeltje te krijgen, zoals met een riool of dat 
soort dingen, die anders niet van de grond komen. 
En jullie weten de weg vast wel weer te vinden binnenkort.  
 
Ik ga nu over naar het belangrijkste tweede deel, namelijk de 
prijsuitreiking voor de prijs voor degene die het mooiste ontwerp 
voor de kampvuurkuil hebben gemaakt. Wij hebben in de jury, en 
enkelingen zijn er, maar het was een buitengewone competente 
en breed samengestelde jury met een wijkagent, brandweer, een 
wethouder, een oud voorzitter - en dan vergeet ik er nog een 
paar... Staatsbosbeheer. We hadden prachtige ontwerpen, ge-
maakt door kinderen van verschillende leeftijdscategorieën 
En  dan wordt het moeilijk oordelen want de één kan wel een 
goed idee hebben maar het niet zo mooi uitwerken en de ander 
kan het heel mooi uitwerken maar is het dan eigenlijk wel een 
goed idee. Dat is moeilijk te beoordelen dus we behoorlijk best 
wel zitten stoeien met elkaar van wie heeft nou gewonnen.  
Wat we ook gedaan hebben is, door de oogharen naar al die 
ideeën kijken. En je ziet een paar basisdingen, die zitten er altijd 
in, dat moet dus. 
 
Eén daarvan was het podium. Er waren sommige van de jury die 
dat essentieel vonden want die wilden er zelf op. Dat dus sowie-
so, maar ook het idee van de inrichting, hoe zou je het ongeveer 
willen doen, dat zag je terugkomen. En uiteindelijk hebben we 
gekozen voor het ontwerp waar dat allemaal in zat en wat ook 
heel erg mooi was uitgewerkt. Dat is de voorsprong van het feit 
dat het wat oudere  jongens waren, dus die hebben ook de kans 
om wat meer te doen We hebben dat voordeel toch 
 weggestreept tegen het feit dat het echt heel erg goed was uit-
gezocht, heel erg goed was uitgewerkt. En dat waren Bryan en 
Mikal. Gefeliciteerd, mannen 
 
Jullie krijgen een prachtig overlevingspakket. Ik kan je vertellen 
dat het altijd nodig is want ik liep gisteren te wandelen in Twente 
en daar kam ik twee verdwaalde Scouts tegen die zeiden 'Waar is 
de brug over de A1' 'Nou daar waar je vandaan komt' En die  
hadden geen overlevingspakket  kan ik je vertellen. Dus dat is wel 
een tip: ook als je denkt dat je alles weet, een overlevingspakket 
is nooit weg, en dat krijgen jullie nu hier. En eeuwige roem. Eeu-
wige roem dat zij het eerste kampvuur mogen aansteken, maar 
ook dat er dan een plaatje wordt aangebracht waar hun namen 
op staan als ontwerpers van de kampvuurkuil. 



Ook in 2016 werkte Scouting Diemen 
weer mee aan de jaarlijkse Doden-
herdenking op het achterplein bij het 
gemeentehuis. We bedanken alle  
kinderen die de moeite hebben  
genomen om hier hun steentje aan bij 
te dragen door het dragen van de  
kransen, het luiden van de klok en het  
leggen van bloemen.  
Zie ook  pagina ‘Scouting Diemen in 
de media’ en  onze website. 

DODENHERDENKING 

Buiten begint 
bij Bever  

 
Een Bever ben je natuurlijk als je 5 of 
6 jaar oud bent bij Scouting, maar 
het is ook de naam van een winkel. 
Hier kun je allerlei outdoor artikelen 
vinden, zoals tenten, slaapzakken en 
accessoires voor o.a. koken en  
fietsen. Dus alle handige dingen voor 
de zomervakantie of zomerkamp 
vind je hier allemaal bij elkaar.  
 
Berver winkels in Amsterdam: 
 Overtoom 51-53 (Centrum) 
 Stadhouderskade4 (Centrum) 
 Gelderlandplein 132-134 (Zuid) 

Kijk ook op www.bever.nl 

Op het Hartjes Festival op zondag 24 
april stond Scouting Diemen met een 
springkussen in Betondorp, en dat op 
dit  evenement om buurtgenoten meer 
met  elkaar in contact te brengen, door 
de  kinderen in elk geval het goede 
voorbeeld werd gegeven, is hier te zien.  

Op zondag 26 juni was de, wegens  
succes geprolongeerde, Sherpa Car Wash. 
Overigens waren niet alleen  auto’s maar 
ook andere voertuigen  welkom voor een 
opfrisbeurt.  De 
Sherpa's deden 
goede  zaken en 
zorgden voor te-
vreden klanten. 



Scouting Diemen  

in de media (2) 

In het Diemer Nieuws van 4 mei stond een foto 
van het bloemen leggen door Scouting Diemen 

In de Diemer Nieuws van een week later, op 12 
mei opnieuw, en nu wat uitgebreider aandacht 
voor de dodenherdenking en de rol van  
Scouting Diemen  daarbij. Op de foto zijn op de 
achtergrond ook diverse leden van Scouting 
Diemen te zien. 

Een aantal stafleden kregen 7 mei 
een EHBO cursus. Handig voor  
zomerkamp (al hopen ze het natuur-
lijk niet nodig te hebben)  



Scouting Diemen  

in de media (3)  

/\ In het Diemer Nieuws 
van 2 juni  een foto  
verslag van het  Loswal 
Festival 2016, met  
daarbij 2 foto’s van onze 
activiteiten! 

/\ In het Diemer Nieuws 
van 26 mei werden onze 
activiteiten op het water 
al aangekondigd.  
 
< \/ Op DiemerNieuws.nl  
en in het Diemer Nieuws 
van 26 mei een artikel 
over de  Diemer Bos Dag 



Scouting Diemen  

in de media (4)  
23 juni 2016, Diemer Nieuws en DiemerNieuws.nl  

In het Diemer 
Nieuws van 23 
juni en op  
DiemerNieuws.nl 
een artikel over 
de Harting Party 
van Cafe Het 
Pandje, waarvan 
de opbrengst 
voor Scouting  
Diemen was. 



De staf vanSUBKAMP Life Subkamp  Zuid-
Amerika  is  super  cool  want  ze  hebben ijs. 
Tegelijkertijd zijn ze ook nog eens super  hot  
want  ze  hebben  vuur.  Ze  zijn  de  beste  
want  ze  hebben  een  ijscoman  en  een  
dansende banaan, kan dat nog beter?De  
subkampleiding  van  Noord-Amerika  vindt  
zichzelf  beter  dan  de  rest;  Blijer  is  beter.  
Wij  zijn    ontzettend    motiverend    maar    
vooral    Nienke.  Wij zijn zo geweldig dat 
we bereid zijn om onze  PaRoBa’s te helpen. 
 
Deze tekst is ontleend van de Daily Planet 
op http://2016.paroba.nl/  

Scouting Diemen heeft met de Paroba 2016 de 303, 
16e en 12e plaats behaald. De regionale scouting wed-
strijden (met o.a. een hike/looptocht) en een XL kook-

wedstrijden voor verkenners en gidsen, werd gewonnen 
door Keizer Karel Groep 1 uit Amstelveen, Scouting  
Holendrecht werd 2e en 3e.  
 
De scores van Diemen:  
12 - Gidsen 1  - 198 punten 
16 - Gidsen 2 - 175 punten 

DE PAROBA STAF 

Scouts van uit heel Amsterdam en 
omstreken streden tegen elkaar  
tijden s de  Internationale Scouting 
Kampioenschappen.  Afgevaardigden 
van Scouting groepen in de regio Am-
sterdam werden  ingedeeld in conti-
nenten (Noord-Amerika, Zuid-
Amerika, Afrika, Azië en Europa) om 
te kijken wie de beste was. 
 
In totaal deden 30 scouts 
(verkenners / gidsen) en 13 explorers 
(rowans / sherpa’s) groepen mee met 
Paroba 2016. 



De Bever Doe Dag is een jaarlijks feestje 
voor alle Bevers uit de regio Amsterdam.  
 
Verschillende Bevergroepen uit de  
omgeving waren naar Diemen gekomen 
voor een middag vol spelletjes.  
 
Er moesten bootjes gemaakt worden om 
die ook echt te laten varen. Er waren raad-
spelletjes, je kon kleurrijke schilderijen 
maken van je handen en natuurlijk was er 
ook tijd voor gekkigheid.  
 
Kijk voor meer foto’s op 
Www.scoutingdiemen.nl  



Het Loswal Festival was zeer geslaagd, mede 
dankzij het mooie weer.  
 
Diverse kinderen  stonden te dringen om een 
klim te maken op de klimwand of een tochtje 
naar het overkant van de Weespertrekvaart op 
het vlot.  

Het groepsweekend van 2016 was weer 
geslaagd; de foto's van deze ('het waren 
2 fantastische')-dagen, waarin een loop-
tocht en kampvuur niet ontbraken  



Flitzie valt in 
Op bezoek bij de speltakken 

* EVA VINDT HET LEUK 

OM TE LACHEN OM NIX 

* SERRA ZINGT DE HELE  

TIJD HET “WAT JE VAN 

BEREN LEREN KAN”LIED 

WIST JE DATJES 

Gidsen sportief 

en creatief  

Op 10 mei viel ik in bij de Gidsen. De avond  
begon met een partijtje honkbal op het veld waaraan 
spontaan ook allerlei buurtkinderen deelnamen, die 
heel enthousiast aan de wedstrijd meededen. 
Charlotte liet maar wat graag blijken al meer ervaring 
met deze sport te hebben want ze gaf graag een  
flinke slag het veld in.  
 
Na de inspanning was het tijd voor een meer ont-
spannende bezigheid en werd er getekend en  
geschilderd. Kleine kunstwerkjes ontstonden er  
zowaar , en ik kon niet achter blijven en maakte van 
de dames een groepsportret.  



Woensdagavond 15 juni was DE HARING-
PARTY van Diemen in cafe 't Pandje. Voor de 
tweede keer is de opbrengst bestemd voor 
de blokhut van Scouting Diemen. Het was 
weer een fantastische, gezellige en druk-
bezochte avond met zang van Dennis van 
Veen.  
 
Het vatje haring is geveild voor €500,=. De ko-
per is Peter Hagen van A&P games bv.DANK. 
Daarnaast werd er door twee vertegenwoor-
digers van Heineken 2 fusten bier  
aangeboden waarvan de opbrengst €260,= 
ook t.b.v. de blokhut gaat.  
 
Ook hiervoor DANK. Tot slot heeft iedereen 
de "donatie bus" kunnen vullen. Hier is nog 
een slot ronde door Lieke Callenfels mee 
gemaakt onder aanmoediging van Herman 
Beijnes. Dit heeft ook nog een €300,= op-
geleverd. Dit maakt een totaal van€1060,=  
 
IEDEREEN BEDANKT HIERVOOR.  
 
Tot slot wil ik namens Scouting Diemen met 
name Sharon Beijnes , Susan Beijnes ,  
Daniel Beijnes en Herman Beijnes van cafe 
't Pandje HARTELIJK BEDANKEN voor het 
belangeloos organiseren van deze avond.  
BEDANKT. "DAAROM DIEMEN"  

 

Aschwin van Wel 


