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

We vragen nadrukke-
lijk 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  

Onze stafleden zet-
ten zich allemaal vrij-
willig in om uw kind een leu-
ke, onvergetelijke kamp-
week te bezorgen. Dat doen 
zij met meer dan 100%  in-
zet! 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. 

De zomerkampweek is de leukste 
week van het jaar. Ik kan er tenminste 
alweer een jaar naar uitkijken om in 
een andere omgeving met een groep 
mensen, van wie je er vele al jaren 
kent, nieuwe avonturen te beleven in 
een bosrijke omgeving, het liefst met 
weergoden die ons goed gezind zijn.  
 
Maar ook als de weergoden ons  
minder goed gestemd zijn, levert dat 
soms spectaculaire verhalen op, zoals 
de noodevacuatie van de verkenners-
gidsen een aantal jaar geleden. Maar 
dat soort scenario’s willen we nu  
natuurlijk nog niet weten.  
 
Eén ding is wel zeker: iedereen komt 
na dit kamp niet alleen thuis met een 
koffer of tas vol met hele vieze kle-
ding (waar een half bos in meekomt) 
maar ook vol met verhalen en nieuwe 
ervaringen! U leest er ook over in het 
aankomende kamp journaal dat al 
sinds 2005 trouw bij thuiskomt ligt te 
wachten. 
 
Fijne kampweek allemaal!  

 
Bagage inleveren is op 
donderdag  20 juli! 
Zet de naam en de 
speltak van uw kind 
ergens op of in de tas, 
om zo eventuele  
onduidelijkheden te 
voorkomen. 

NB: Van de Sherpa’s hebben wij geen informatie ontvangen.  
Nader bericht volgt 
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Alle speltakken houden dit jaar hun zomer-
kamp van zaterdag 22 juli  tot en met zater-
dag 29 juli.    
 
Alle kampgangers en uitzwaaiers  worden 
zaterdag 22 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. 
 
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 beperken. 
Als het niet noodzakelijk is kom dan liever 
niet per auto 

 
De leiding van de eigen speltak zorgt 
ervoor dat de kinderen ingedeeld wor-
den in de auto’s en dat de bestuurders 

een route-beschrijving  ontvangen.  

 
Wilt u ons naar het zomerkamp rijden, 
of weer komen ophalen, dan kunt u 
zich opgeven bij de leiding (mits u een  
inzittendenverzekering heeft).  Als u 
ons wegbrengt of komt halen verzoe-
ken wij u dringend geen andere men-
sen (familie, kinderen, enz.) mee te ne-
men, omdat elke plaats nodig is. Kinde-
ren mogen alleen op de achterbank, 
tenzij ze twaalf jaar of ouder zijn.  

Zoals ieder jaar worden onze kampspullen 
en bagage ook dit jaar weer met een vracht-
wagen van de firma Saan naar de kamp-
terreinen gebracht. In verband met het  
inladen van deze vrachtwagen moet de  
bagage van tevoren worden ingeleverd.  
Het inleveren van de bagage is dit jaar op 
donderdag 20 juli Het is overigens handig 
om handbagage (zoals bijvoorbeeld een 
lunchpakket 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 vracht-
wagen.  

Indien uw kind medicijnen gebruikt, ‘s nachts 
opgenomen moeten worden of anderszins 
speciale aandacht behoeft, neemt u dit dan 
voor het kamp op met de leiding van de spel-
tak 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  me-
dicijnen. Zorg dat de naam van uw kind en 
de  instructie op de medicijnen staat. 

In de kampkrant en in de informatie 
van de speltakken is een telefoonnum-
mer opgenomen 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 
heimwee.  Als u de eerste kaart voor 
zondagavond 18.00 uur op de post 
doet, dan ontvangen wij de kaart op 
dinsdag op het kampadres. Laat wat 
van u horen, een kaart van thuis is altijd 
leuk voor de kinderen. 

Zaterdag 29 juli, in de middag, worden 
alle speltakken weer in Diemen  
terug verwacht. Zodra de te verwachten 
aankomsttijd bekend is, zal deze op de 
deur van het Scoutinggebouw worden 
opgeplakt. U kunt eventueel ook 
bellen naar het Scoutinggebouw om te 
horen wanneer u zoon of dochter weer 
thuis zal komen. De vrachtwagen komt 
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.  



Beste ouders en welpen, 

Dit jaar zullen de welpen op reis gaan 
naar Amerika en daar als echte  
Amerikaan avonturen beleven. 

We zullen de grootse hamburgers van Scouting Diemen bakken, 
reuze hotdogs maken en natuurlijk echte milkshakes maken!!!!! 
Maar waar gegeten wordt,moet ook worden gesport we gaan 
daarom als echte cowboys lasso werpen, om onze eigen koeien 
en paarden te vangen!!!!   

En zullen de welpen ook nog als sheriff door het leven gaan en 
een bezoekje aan Hollywood mag uiteraard niet ontbreken!!!!  
Dus een vol en leuk programma voor onze welpen. 

We verblijven in  
Blokhut de Brim 
Vlasstraat 18 
Someren-eind. 

Post is altijd welkom. 

Groetjes welpen staf  
Patty, Richard, Rens en Jaimy  



Ons adres: Scouting Jubam Duizel,  
Domineespad 14 5525 KJ Duizel 
 
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 gaan de kabouters boerenleven ontdekken. Alles staat in 
het thema van de boerderij. Van koeien melken tot de kippen voe-

ren. Van zelf broodbakken tot het maken van een vogelverschrikker.  
Dat alles vanuit onze locatie in het gebouw van Scouting Duizel. 

Midden tussen de weilanden en maïsvelden hebben we ons eigen 
stukje bos om in te spelen En ruimte genoeg om binnen aan de 

gang te gaan als het weer tegen zit. Uiteraard gaan we ook een keer 
naar de stad om te shoppen en een keer lekker zwemmen. Maar 

ook een kaasboerderij staat op het programma. Normaal kun je be-
ter geen dure apparatuur meenemen op kamp, maar mocht je een 

tractor hebben, dan mag deze gerust mee! 
 



Verkenners & Gidsen gaan dit jaar samen naar Borkel en Schaft. 
Daar zullen we slapen op scouting labelterrein de Malpische  
bergen. We zetten onze tenten op en bouwen per patrouille ons 
eigen keuken. Daarna kan het kamp echt beginnen! 
 
Het thema is: DE VIER ELEMENTEN. Dit zijn vuur, 
water, aarde en lucht. Elke patrouille krijgt zijn 
eigen element. Wij gaan verschillende activitei-
ten doen waar deze elementen in voorkomen. 
Hierbij speelt samenwerking altijd een belangrij-
ke rol.  
 
Aan het einde van de week tijdens de afsluiting wordt bekend  
gemaakt welke patrouille over de gehele week de meeste 
'stenen' heeft verzameld. Deze patrouille wint een prijs.  
De stenen zijn te winnen bij elke activiteit of verdien je ze door je 
tent en keuken netjes achter te laten. Wie weet kom je ze ook zo-
maar ergens tegen... 
 
We vinden het altijd erg leuk om post te ontvangen! U kunt uw 
kaartjes of brieven sturen naar onderstaand postadres (stuur uw 
post op tijd anders komt het pas aan als we alweer weg zijn). 
 
Ons postadres is: 
Scouting kampeerterrein de Malpische bergen 
Het Mortelke 2 
5556 XD Valkenswaard 
 

Wij hebben er erg veel zin in! 
Denise, Daniëlle, Petra en Bram 
 
PS. Onthoud altijd: 

De fysieke wereld is slechts water, aarde, lucht en vuur. Ze 
zijn aan verandering onderhevig en puur natuurlijk; niet van 
mijzelf of van een ander. 

 



De Rowans gaan het Vriendsschapspad lopen, want echt makkers 
zijn het, en dat doen ze niet zomaar ergens. Ze gaan het Reuzen-
gebergte in Tsjechië bewandelen, en dat kan maar 1 ding betekenen: 
dat wordt reuze, reuzeleuk!Eigenlijk is dit een vervolg, want de  
Rowans lopen dit jaar deel 2 van de tocht, waarvan ze eerder al een 
ander stuk hebben gelopen.  
 
Op zondag zal er een inlooptocht worden gehouden, op maandag 
wordt de omgeving verkend, en van dinsdag t/m donderdag lopen 
de heren een tocht waarbij ze in hutten zullen overnachten. Op vrij-
dag tenslotte vindt nog een leuke afsluitende activiteit plaats. 
 
Arjen Kroonenberg (a.k.a. Kroon) gaat helaas dit jaar niet de hele 
week mee. Een scheur in zijn achillespees zorgt ervoor dat hij uit de 
roulatie is. Maar hij komt wel langs met Tom Bunck gedurende de 
week. Als staf gaat naast Terry ook nog Henry Meupelenberg mee en 
krijgen ze hulp van Michiel, een vriend/collega van Terry met zowel 
wandel– als defensie ervaring. 
 
Zaterdagochtend vroeg vertrekken de Rowans met een gehuurd bus-
je en hopen op weinig ‘Stau’ (file) op de ‘Autobahn’ (snelweg). 
 
Ik zeg alvast op z’n Tsjechisch: Dobře se bavit of wel Veel plezier!  
 
Tel. Terry in geval van nood: 06-52325598 



ALBERT HEIJN ACTIE 
 
Albert Heijn XL Diemen heeft 
regelmatig acties ten behoeve 
van lokale goede doelen. AH XL 
Diemen heeft er dit maal voor 
gekozen om de blokhut van 
Scouting Diemen als goed doel 
te nemen.  
 
 

 

 

 

Vanaf 8 mei 2017 kon iedereen 
zijn of haar statiegeld bonnetje 
van de AH XL Diemen in de zuil 
naast de statiegeld automaten 
stoppen. De opbrengst hiervan 
komt in zijn geheel ten goede 
van de blokhut van Scouting 
Diemen. De actie duurde twee 
maanden.  

LOSWAL FESTIVAL 2017 
 
Ook dit jaar was Scouting  
Diemen present op het Loswal 
festival met de traditionele 
klimwand, die ook dit jaar weer 
een grote toeloop had.  

 
 
 

Daarnaast was ook het vlot 
varen populair. Mede door het 
overwegend mooie weer zorg-
de ervoor dat deze 10e editie 
opnieuw een succes was.  



BEVERS GEINSTALLEERD 
 
 

Op 8 juli werden er Bevers geïnstalleerd en zijn ze nu een echte  
Bevers geworden, en daar hoort natuurlijk een stoere groepsfoto bij! 

De blokhut is in zicht.  
Binnenkort starten eindelijk 
de werkzaamheden. 
De bouwvergunning is afge-
geven, en in de tweede week 
van juli gaat gestart worden 
met de aanleg van de  
fundering en leidingwerk.  
 

BLOKHUT IN ZICHT 
 

De eerste lading met bomen voor de blokhut is aangekomen.  
En voordat je door de bomen het bos niet meer ziet, zijn deze  
tijdelijk op een bedrijventerrein opgeslagen. 
 
Ook is ons blokhut terrein nu afgesloten met een mooi houten hek.  



GROEPSWEEKEND 

Op 10 en 11 juni 2017 was het 
jaarlijkse groepsweekend. Met 
elkaar weer een heerlijk week-
end gehad! Iedereen weer 
heelhuids thuis, kortom een ge-
slaagd weekend. 

De rowans hadden in de tus-
sentijd een vermoeiend en 
zwaar maar gezellig inloop-
weekend. In totaal liepen ze 38 
kilometer, waarvan 30 op zater-
dag. 

Dank aan de ouders die hebben 
gereden, de kinderen voor de 
gezelligheid, de stafleden voor 
de "vanzelfsprekendheid" en de 
organisatie voor het geheel. 

DAAROM DIEMEN 
 

Scouting Diemen staat in het 
jaarlijkse magazine ‘Daarom 
Diemen’. De gemeente brengt dit 
blad 1x per jaar uit als city-
marketing. Ook zit het tijd-
schrfift in welkomstpakket voor 
nieuwe inwoners.  
 
Op de  pagina over verenigings-
leven: “Scouting Diemen werd 
betrokken bij activiteiten als Los-
walfestival, Diemer Festijn, maar 
ook bij de Dodenherdenking en 
Diemer Cross”  

Daarnaast bevat het blad een 
aantal pagina’s over het Diemer-
bos. “Natuurliefhebbers Louwra 
Postma (boswachter, red.) en 
Aschwin van Wel weten de na-
tuur in en rondom Diemen als 
geen ander te waarderen”. 
 
Zie ook volgende pagina’s... 



 

DAAROM DIEMEN (VERVOLG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De weg vinden 
op vakantie was 
vroeger vaak een 

bron van discussie. Staat dat weggetje nu 
wel of niet op de kaart? Hadden we daar bij 
dat kleine steegje nou eigenlijk naar rechts 
gemoeten?  
 
Google maps heeft het antwoord op al je vragen en 
wijst je altijd de weg.  Behalve veel straat– en plaats-
namen kun je met de app ook vele hotels, restaurants, 
musea en andere bezienswaardigheden direct vinden, 
en dat niet alleen Google maps berekend ook nog de 
afstand  en een routebeschrijving, of dat de kortste of 
snelste route is moet je zelf maar bepalen! 

  



Op 4 mei hielp Scouting 
Diemen natuurlijk weer 
mee aan de jaarlijkse 
Dodenherdenking.  
 
Bij het luiden van de 
klok, het leggen van 
kransen en neerleggen 
van bloemen hielp een 
groot aantal kinderen 
van Scouting Diemen.  
 
Iedereen die er was en 
een bijdrage heeft  
geleverd, bedankt! 

Op 4 mei herdenken we doden. Vroeger werden alleen de slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog herdacht. Nu  herdenken we  tijdens de 2 minuten stilte alle oorlogsslacht-
offers.  Op 5 mei vieren we onze vrijheid. Op de dag dat Nederland bevrijd werd in 1945 
vieren we elk jaar Bevrijdingsdag. We staan dan even stil dat we blij mogen zijn dat we in 
Nederland alles in vrijheid kunnen  en mogen doen.  

Het eerste Bevrijdingsdiner 
was een succes. Het was  
gezellig druk, en er was meer 
genoeg eten gekookt door  
Diemenaren voor Diemena-
ren. Ook Scouting Diemen 
(met dank aan Elma en haar 
moeder) leverden hier een bij-
drage aan. Tevens konden  
kinderen bij ons sleutel-
hangers maken met houtjes en 
touw. De burgemeester  
beloofde volgend jaar een 
nieuwen editie, en dan wel 

met een 
warm  
zonnetje ! 



Bron: Diemer 
Nieuws 18-5-2017  

Bron: Diemer Nieuws.nl 19-5-2017  

In Diemer Nieuws natuurlijk weer veel aandacht voor het 
loswal festival. Zowel vooraf als achteraf. Hieronder frag-
menten van de artikelen hierover waarin Scouting Diemen 
genoemd wordt of te zien is. 

Bron: Diemer 
Nieuws 24-5-2017  



De Verkenners en Gidsen laten zich niet  
kisten door een beetje regen, zij maken  
gewoon ‘Fire in the rain’.  

De Gidsen-Verkenners staf is niets te gek, zelfs niet het besturen 
van dit bijzondere gevaarte op vier wielen.  

Abseilen is elk jaar weer een groot succes. En op 19 juni waagden 
opnieuw stoere waaghalzen zich aan een afdeling vanaf de 
spoorburg over het Amsterdam-Rijnkanaal. 

Dat Verkenners-Gidsen creatief zijn hebben ze al 
eerdere bewezen, maar met onderstaand voor-
beeld lijkt weer een heel nieuwe kunststroming 
te zijn ontstaan. Petje af! 



  

Als je deze zomer op vakantie gaat 
kun je ook kiezen voor een  
bestemming met een lange plaats-
naam.  
 
Wat de denken van dit Franse 
plaatsje Saint Remy en Bouze-
mont St Genest Et isson (35 let-
ters).  
 
Maar de kroon spant toch wel 
Llanfairpwllgwyngyllgogerych-
wyrndrobwllllantysiliogogogoch 
(58 letters) in Wales (Groot-
Brittannië).  
 
Veel reisplezier deze zomer! 

Dit is het terrein  
van de blokhut  
gezien vanaf boven.  
 
Het zal niet lang 
meer duren voordat 
hier onze blokhut 
staat.  En dan ziet 
het er hier van  
boven weer heel 
anders uit. 
 
Wordt vervolgdt... 



Rare jongens die  
Belgen.  Campers  
moeten daar stikkers  
hebben op stoelen zon-
der veiligheidsgordel. 
Maar nu komt het:  
Die verplichte stikkers 
bestaan helemaal niet. 
Alleen kan je nu wel 
een boete krijgen voor 
het niet hebben van die  
stikker, die niet  
bestaat dus. Ze waren 
ze vergeten te maken...  

… Spork! Dat is althans de meest populaire 
naam voor dit handige bestek die gelijktijdig 
een lepel als vork is. Superhandig voor op de 
camping of op zomerkamp! Andere namen die 
men bedacht waren o,a, lepelvork, levo, vepel, 
lurk, mork, plork, slork, vlork, vorkel en vrepel.  
Hoe je het ook noemt, handig is het zeker! 

Tijdens het 
Bever weeend 
van 2011 
spookte het in 
het scouting 
gebouw. 
 
  

Eén van de Bevers  probeerde, 
verkleed als heks met toverpoe-
der en het zingen van een liedje 
de spoken weg te jagen.  Missie 
geslaagd!  


