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GIDS LISA MAAKT NIEUW- 
JAARS KAART GEMEENTE 

Dit jaar had Gids Lisa Krebbers een bij-
zondere eer. Zij maakte de winnende 
tekening die dit jaar op de jaarlijkse 
nieuwjaarskaart van de Gemeente 
Diemen stond. Elk jaar maakt een  
ander kind deze tekening. Lisa was dit 
oud & nieuw de gelukkige.  
Burgemeester Amy Koopmanschap 
kwam er ook speciaal voor naar  
Scouting en het huis-aan-huisblad 
Diemen Info plaatste een artikeltje 
met foto. Je word zo nog beroemd, 
Lisa… In Diemen dan! 

 
HANDIGE APP 

Scouting Nederland heeft een eigen app. 
Lees het laatste nieuws, check leuke events 
en activiteiten en bekijk de Scouting Neder-
land twitter. Je kunt nu ook kijken naar 
Scout TV. Met deze app ben je weer hele-
maal bij met het landelijke Scouting nieuws. 
https://itunes.apple.com/nl/app/scouting-nl/id598570103?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=mavie.scouting 



JANTJE BETON 2014 

Ook in 2014 collecteerden we weer voor 
Jantje Beton. Dit jaar is er een  bedrag van 

1872.95 euro 

opgehaald met  
collectes langs 
de deuren en 
in het winkel-
centrum. 
 
Het was een  
moeizame week, waarbij het collecteren 
vooral vanuit de staf moest komen.  
Natuurlijk waren er ook diverse ouders die 
ons kwamen ondersteunen.  

Bedankt! 
 
De weersomstandig-
heden zaten niet 
mee. Vroeg donker 
en vooral dat veel 
mensen de deur niet 
meer opendoen zat 
tegen.  

 
Ik hoop dat we de komende jaren ook 
meer op ouders en leden kunnen rekenen! 
We hebben niet gehaald wat we de afgelo-
pen jaren hebben opgehaald . 
 
Maar, De bussen van JB zijn geteld de tota-

le opbrengst van dit jaar is 1872,95 Euro 

De helft voor de Scouting Diemen! Dat is 
dus 936,48 Euro voor onze groep! 
Ik wil iedereen bedanken die deze week 
heeft gecollecteerd of op een andere wijze 
betrokken geweest is bij Jantje Beton. 
 
Het bedrag is helaas lager als eerdere ja-

ren, want vorig jaar werd nog 2807,-   
opgehaald. Maar even zo goed hebben we 
ook nu een mooi bedrag bijeen gescoord. 
 
Zonder jullie was het niet gelukt! Bedankt!  
 
 

Een aantal topscoorders dit jaar: 
 
Josje Kronenberg 181,95 euro 
Cedric  Ceelie           90.16 euro 
Aaron                       96,10 euro 
Tom Bunck               50,13 euro  

Meer foto’s op 
Scoutingdiemen.nl 

De Welpen en Kabouters  zoeken staf 
leden.  Ben jij of ken jij iemand die  staf 
wil  worden en die op vrijdag avond  
beschikbaar is, laat dan van je horen en 
meld je aan! Ook de Gidsen zoeken nog  
iemand voor dinsdagavond.  
 
welpen@scoutingdiemen.nl    
kabouters@scoutingdiemen.nl 
gidsen@scoutingdiemen.nl 

 
De Welpen draaien sinds kort met 
staf Patty Callenfels en Richard Meij en 
tot de zomer Arjan Driessen maar zoe-
ken structureel nog mensen erbij! 

STAF GEZOCHT 



Bron: Diemer Nieuws  
en Diemernieuws.nl 

Bron: Stadsblad De Echo 

Lees ook de Speech Grondel  
op de volgende pagina  

DIEMERBOS SPECIAL 



Op 24 februari was het eindelijk 
zo ver. Wethouder  Grondel 
opende onze plek in het Diemer-
bos. Voorlopig alleen een  
kampeerplek met een nog te  
realiseren kampvuurplaats. Maar 
het begin is er! Dit was de speech 
die Grondel hield ter plaatse... 

Het is een belangrijk moment voor 
Scouting, het Diemerbos en  ook voor 
mijzelf want u weet misschien dat ik 
inmiddels acht jaar wethouder van 
Diemen ben en als je wethouder 
wordt, dan tref je dingen aan in het 
overdrachtsverhaal waarvan je denkt 
“Oh jee”. Een voorganger heeft ooit in 
een onbewaakt ogenblik toegezegd 
dat er in het Diemerbos een plek voor 
Scouting zou komen, zonder iets van 
geld en dat soort dingen en soms zie 
je dan ook dat het tijdje duurt voor 
zoiets gerealiseerd is. 
 
Als beschermer heb ik behoorlijk 
lopen leuren bij Staatsbosbeheer 
en heb ik echt ruzie gemaakt over 
het feit dat ze van plan waren dit 
niet toe te staan. Ik moet zeggen 
dat het  
ontzettend fijn is om nu  te kunnen 
zeggen dat Staatsbosbeheer en  
Scouting overeenstemming hebben 
over het feit dat hierachter in het 
bos, niet aan de rand maar in het 
bos een plek komt waar allereerst 
gekampeerd kan worden en later 
als de sponsor activiteiten genoeg 
hebben opgeleverd ook een  
prachtig gebouw. 

De gemeente gaat helpen met het 
aanleggen van het riool, stroom en te-
genwoordig ook wifi heb ik begrepen 
want anders kan het niet met die 
Scouts. 

Dus dit is een mooi moment, voor mij, 

voor Diemen maar zeker ook voor 

Scouting Diemen. Verenigingen als 

Scouting zijn belangrijk voor een dorp 

als Diemen.  

Actieve mensen die met elkaar dingen 

organiseren en ook helpen met elkaar. 

Dat is ook de kracht van vandaag.  

Bron knipsel:  
Diemerieuws.nl 

DIEMERBOS SPECIAL 



DIEMERBOS SPECIAL 

In het Diemerbos kun je heerlijk wan-
delen of fietsen. Er is een  
variëteit  aan routes die je te voet of 
met de fiets kan nemen. 
 
De blauwe route = 2 km 
De rode route = 3km 
De gele route = 7 km 
ANWB Diemerbosroute = 9km 
 
De gele route is eigenlijk een soort combinatie van 
de rode en de blauwe route. En de ANWB route 
verbindt het Diemerbos met de Overdiemerpolder 
en het PEN-Bos.  
De verschillende routes brengen je dus in de  
diverse delen van het bos.   
 
Het Diemerbos is aangelegd tussen 1993 en 1997 
en daarna zijn er nog wel veranderingen aange-
legd. Maar het gebied waar het bos is geplant 
kent een rijke geschiedenis.  
 
Voordat het als bos in gebruik werd  genomen 
was het een poldergebied.  En nog langer gele-
den was het een moerasbos met eikenbomen. 
De stammen van deze tot wel 3000 jaar oude 
eikenbomen zijn gevonden in de veengronden. 
Het zijn dan ook  
zogeheten veeneiken. Ze liggen nu hier en daar 
verspreid langs de paden.  

Behalve eiken vind je ook de es, de meidoorn, 
 de vlier en de veldesdoorn in het bos. Ook kun je de dotterbloem, rietorchis 
en wederik tegenkomen.  
 
Maar liefst 45 soorten vogels vinden hun thuis in het bos, zoals de rietzanger, 
ijsvogel en havik. Ook komen er bijzonder libelles voor en in het water o.a. de 
stekelbaars en modderkruiper. Ten slotte vinden beschermde diersoorten als 
de ringslang,  watersalamander en de vleermuis het bos een prima  
woonplaats. 

LEEF ER OP LOS IN  
HET DIEMERBOS 



2014 

 Ga je mee naar het Wilde Westen? 
 
Vanaf 9 tot 11 mei worden alle Cowboys & Cowgirls 
verwacht voor een spannend avontuur in het Wilde 
Westen.  
 
Opgeven graag bij de leiding van je eigen speltak.  
En geef gelijk aan of jouw ouders kunnen  helpen met  
vervoer. 

Slaapzak/Kussen 
Luchtbed + pomp of matje 
Zaklamp + batterijen 
Knuffel 
Nacht kleding 
Scouting trui/ polo + das 
Extra lange broek 
T-shirts 
Sokken en ondergoed 
Trui 
Extra warme kleding! 
Toilet artikelen 
(tandenborstel,tandpasta, 
douche gel, zeep) 
Handdoek en washand  
Slippers 
Laarzen 
Extra paar schoenen 
(Voor rowans/sherpa's  
goede loopschoenen) 
Dagrugzakje 
Regenkleding 
Medicijnen (bij de stafleden 
aangeven!)  



Ook in 2014 was er weer een  
I-Scout game. En ook dit keer werd er 
fanatiek meegedaan door Scouting 
Diemen met deze landelijke internet 
wedstrijd, waarbij allerlei reis-vragen 
moesten worden beantwoord en de 
meest absurde foto-opdrachten  
moeten worden uitgevoerd . Op deze 
pagina zie je daarvan  enkele voor-
beelden.  De avond ging helaas ten 
onder aan z’n eigen succes want de I-
scout server  kon het niet meer aan 
en ze moesten voortijdig stoppen. 

Just A Sec 



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 



In het  Diemer Nieuws van 27 maart 
2014 stond in de rubriek Onder Ons een  
interview met Richard Meij, momenteel  
begeleider bij de Welpen. 

STAFLID IN DIEMER NIEUWS 

De jaarlijkse restaurant avond, 
georganiseerd door de Pivo's, 
was ook in 2014 weer een 
smaakvol samenzijn.  

De Bevers zijn tijdens het  
Bever Weekend  naar China 
geweest. Kosten noch   
moeite  waren gespaard voor 
een avontuur in het Verre 
Oosten. En natuurlijk werd er 
heerlijk Chinees gegeten, al 
was het niet ‘no. 148 met rijst’ 
 
Het bijzonder is dat alle Bevers 
dit keer zijn blijven slapen. 
Zelfs een Bever die niet zou 
blijven slapen belde nog naar 
huis om de slaapspullen toch 
maar te halen, zo leuk was 
het! 

http://www.scoutnet.nl/~scoutingdiemen/images/restaurant1.jpg


STAFUITJE: CRAZY88 STAFUITJE: CRAZY88 

Het stafuitje was een  
Crazy 88. Een hoop gekke opdrach-
ten waarvan foto's of filmpjes ge-
maakt moesten worden. Er streden 
twee teams tegen elkaar, die met 
het behalen van de opdrachten 
punten konden verdienen. Het 
team met de meeste punten heeft 
de wisselbeker dit jaar gewonnen.  
 
We hadden Team Aschwin: Asch-
win, Patty, Tim, Nathalie en Nienke. 
En Team Jeroen: Jeroen, Melanie, 

Terry, Daniëlle en Jaimy.  
 
Beide teams begonnen enthousiast aan 
de opdrachten en de appjes stroomde 
binnen met foto's en filmpjes. Om 15:00 
was er de opdracht om met de klok van 
de Westertoren op de foto te gaan als die 
op precies 15:00 uur stond. Het organisa-
tie team (bestaande uit Richard, Lieke en 
Imke) zat naast de Westertoren bij het 
homo monument met een biertje voor de 
liefhebber.  
 
Nadat de groepen weer verder gingen 
had  de organisatie een tussenstand  
berekend en stond het team van Jeroen 
redelijk voor... 
 

Het team van Ashwin heeft met 
869 punten het Stafuitje  
gewonnen. Tijdens het uitstapje 
streden twee teams tegen  
elkaar in een Crazy88 van  
allemaal gekke opdrachten.  

Een aantal van de opdrachten was bijv. een toerist 

die in zijn eigen taal zegt: Scouting Diemen is de  

beste , Beeldt een schilderij uit het Rijksmuseum uit 

of ga met zijn alle als een levend standbeeld staan. 

Verslag: Imke Mulders 



Echter heeft dat team het te vroeg in de middag opgegeven. Juist  
terwijl het team van Aschwin er eind van de middag vol voor ging! 
 
Dit heeft erin geresulteerd dat het team Aschwin het team Jeroen  
ruimschoots heeft ingehaald en met een groot verschil heeft  
gewonnen. De wisselbeker van  het stafuitje is de komende tijd in  
handen van Aschwin, Patty, Tim, Nathalie en Nienke.  
 
Het organisatie team wil de deelnemende stafleden bedanken voor 
het fanatiek spelen van het spel en is blij met de positieve reacties die 
achteraf kwamen. 
 
Na een uitputtende dag hebben we deze afgesloten met een gezellig 
etentje, alwaar nog een aantal staf/stamleden zijn aangeschoven.  

CRAZY88 vervolg CRAZY88 vervolG 

CULINAIRE HOOGSTANDJES 

Vrijdagavond kwamen de meest heerlijke geuren 
uit het Scouting gebouw. Want zowel de Kabouters 
als de Rowans lieten hun kookkunsten zien.  
 
De kabouters hebben lekkere pasta salade gemaakt 
en een super toetje! Het was een leuke en vooral 
lekkere avond! Op een andere avond werden boven 
het kampvuur door de Kabouters heerlijke marsh-
mallows  gemaakt. 
 
De Rowans bedachten een ander 
culinair hoogstandje en maakten 
biersoep!  



10 
JR Het beste van... 

De oude Totempalen kende nog een officiële 

inleiding. In de eerste inleiding ging het er niet 

heel inhoudelijk aan toe. Zo hadden we het er 

over  dat 1 + 1 = 3 en men dat synergie noemt, 

terwijl “iedereen weet dat in normaal rekenland 

een + een gewoon twee is”.   

In de rubriek “Tom Bunck blikt ter-
ug’ (of Bunck Blikt Back) had de Totem-
paal een aantal afleveringen met herin-
neringen van oud Rowan begeleider 
Tom Bunck met prachtige verhalen over 
zijn  tijd als staflid. Meest spectaculair 
waren toch wel zijn verhalen over twee 
speelfilms die mede met zijn medewer-

king tot stand  
kwamen. 
 
In 1971 is de eerste r 
owan expeditie naar 
het buitenland met als 
doel het maken van 
een speelfilm. De film 
draaide om een geld-
kistje dat uit het ge-

bouw was gejat, Een brief geeft naam en 
adres van de dader. De Rowans gaan 
hotels langs en vinden de dief. Daarna 
gingen de Rowans er met de fiets achter-
na. Volgens Tom "volkomen onzinnig 
maar wel leuk om te filmen". Ook wer-
den er in het oude politiebureau van 
Diemen enige scènes gefilmd en werd  er 
na montage een officiële première  
gehouden begin 1972.  
 
In  1977 werd een film opgenomen met 
de titel “Een brief teveel”. Het verhaal 
ging over een oude oom die op sterven 
lag, met de neefjes aan zijn sterfbed. In 
een enveloppe zat een brief met een 
adres in Duitsland dat echter niet blijkt 
te bestaan. In de enveloppe zit wel geld 
met de boodschap "maak er een leuke 
vakantie van!" 

TOM BUNCK BLIKT TERUG 

In het blad staat ook regelmatig de  

column van het bestuur die periodiek  

verschijnt door wisselende bestuursleden. 

Tijdens een jubileumjaar krijgt toenmalig  

voorzitter Gert Oosting inspiratie voor het 

60-jarig jubileum  in 2005 

 

Dit Is Mijn Club, 
Mijn Ideaal 

Dit Is De Mooiste  
Club Van Allemaal. 

 
Misschien iets voor een clublied?  

Piet Potlood was een columnist die met enige regelmaat in de 
Totempaal van zich liet horen. Piet Potlood was een alter ego 
van Fonz Sikkens, die ook wel bekend staat als… Eh… Dingus! 
 
In zijn eerste column reageert hij op een artikel in Metro met 
de titel “Scouting, te erg voor woorden”. En in zijn tweede 
epistel heeft hij "het recept voor een overheerlijk witte boter-
ham met Hagelslag" volgens bever Floris,opgetekend bij een 
Bever Weekend. 

PIET POTLOOD 

Welke straat in Diemen is dit? 

REBUS 



In het weekend van 12/13 april 
hebben de gidsen en verkenners 

meegedaan aan de Scouting-wedstrijden ‘Paroba’.  
 
De Gidsen zijn 15e en 11e geworden! De verkenners zijn 22e geworden. Er deden 36 groepjes mee. Sub-

kampstaf Imke, Danielle en Jeroen zijn 2e geworden met de strijd tussen de subkampen! Peter, Nathalie 

en Melvin hebben zich hard ingezet voor het spelteam!                                     Verslag Jeroen Saan 

Donderdag 
 
Donderdag was het dan zo  
ver: het inladen van de vracht-
wagen voor de Paroba. Peter,  
Nathalie en Melvin gingen daar-
heen als spelteam voor het  
organiseren van de spellen en 
Jeroen, Imke en Danielle als sub-
kampstaf om alle kinderen in hun 
subkamp te begeleiden en hel-
pen. Niet alleen staf leden gingen 
er naar de Paroba ook gingen er 
2 ronde's van de gidsen en een 
patrouille van de verkenners 
naar de Paroba om te kijken hoe 
goed ze zouden presteren in  
vergelijking met andere   
patrouilles vanuit de gehele  
regio. 
 

Vrijdag 
Vrijdag werd er overdag opge-
bouwd door alle stafleden zodat 
ze avonds om 18:00 uur de kinde-
ren konden ontvangen om hun 
eigen terrein op te bouwen. 
 
Om 18:00 uur was het dan zover 
de kinderen konden het terrein 
op. Eerst natuurlijk maar de tent 
op zetten zodat de kinderen kon-
den slapen en daarna de keuken 
opbouwen zodat de kinderen za-
terdag morgen konden ontbijten.  
Om 21:00 uur was de tijd voor een 
kennismakingsspel met de sub-
kampstaf. De gidsen patrouilles in 
subkamp Rood(Tortuga) en Paars 
(het Paarse Rijk) en de Verkenner– 
patrouille in Subkamp Roze (The 
pink Pirate Bay) 
 
Nadat alle kinderen kennisge-

maakt hadden was het tijd voor de 

opening in het theater. Nadat tra-

ditioneel de vlag gehesen was en 

de medewerker teams middels 

een filmpje geïntroduceerd waren, 

was er een stuk theater. Er werd 

verteld over een prins waarvan 

zijn aanstaande vrouw ontvoerd 

was door de Piraat Samuel X. 

De prins besloot om samen met 
zijn vriend Jack Daniels op zoek 
te gaan naar deze piraat om zijn 
verloofde te bevrijden. 
 
Uiteraard kan je geen kamp  
beginnen zonder spel dus werd 
er in de avond ook nog een ha-
venspel gespeeld. De bedoeling 
was om 2 of 3 havens te bezoe-
ken op volgorde van je aangege-
ven kaartje. Maar je moest wel 
oppassen omdat er ook een stel 
fregatten tussen de handels-
schepen in liepen. Deze fregatten 
konden je aftikken en dan was je 
je kaartje kwijt. Als je echter wist 
zonder tikken je 3 kaartjes vol te 
krijgen moest je dit terug  
brengen naar je thuishaven 
(subkamp). Want het subkamp 
met de meeste punten zou op 
zaterdag als eerste mogen  
starten met de Hike. 
 
Na het spel was het dan eindelijk 
bedtijd. De volgende ochtend 
moest iedereen weer vroeg op 
voor de hike. Maar of alle deel-
nemers van Scouting Diemen in 
hun eigen tent geslapen hebben 
is nog de vraag!De subkampstaf 
van roze heeft een verkenner van 
scouting Diemen uit een tent van 
een andere scouting groep  
moeten halen op subkamp 
paars . 

RSW staat voor Regionale Scouting 
Wedstrijden. In onze regio (Amsterdam
-Amstelland) is hier  er de naam Paroba 
aan gegeven.  Dit is de afkorting van  
Patrouille-, Ronde- en Bakswedstrijden. 
“Land”scouts hebben patrouilles maar 
de groepjes worden bij andere Scouting 
groepen ook wel ‘rondes’ genoemd, en 
bij de Waterscouts  heten ze dan weer 
“Bakken”. Het zijn dus geen wedstrijden 
voor het bakken van taarten…:-)  



Zaterdag 
 
Zaterdag was het 
dan tijd voor de 
hike. De start volg-
orde was Subkamp 
Rood, Subkamp 
Paars, Subkamp 
Roze, en daarna 
Subkamp Blauw.  
Er waren twee  
verschillende rou-
tes namelijk route 
Noord en Route 
zuid. Deze routes  
waren hetzelfde 
op  één ding na zie 
liepen allebei andersom. Dus in theorie 
konden de kinderen iedereen tegen-
komen. Tijdens de hike waren er uiteraard  
posten met spelletjes. Deze spelletjes wa-
ren: touwklimmen, woordenspel en limo-
nade post, kompasschieten, morse seinen, 
hink-stap-sprong, spinnenweb, suikerklont-
jes stapelen, touwbrug en vlotvaren. 
Na de hike was het tijd om even te  

rusten. Maar daarna weer hard aan de bak 

om te gaan koken op hout vuur.  Op het 

menu stond Kip, Rijst, Sperziebonen en als 

toetje Yoghurt. Iedereen heeft wat lekkers 

gekookt, sommige met wat hindernissen. 

De meiden van Scouting Diemen op sub-

kamp rood  wisten niet meer hoe je sper-

ziebonen moest koken en durfden dat niet 

aan de subkampstaf, of aan Imke te vragen 

dus zijn zet stiekem naar Nathalie  

gelopen om het te vragen. Maar zoals jullie 

weten; niks blijft geheim. 

Na het koken en afwassen was er weer tijd 

voor theater. De prins en Jack Daniels gin-

gen op zoek naar de Piraat Samuel X. Ver-

kleed als twee vrouwen gingen de twee 

naar het schip van de piraat om  de verloof-

de te bevrijden, ze werden echter ontmas-

kerd en er volgde een zwaardgevecht.  

Gelukkig wonnen de prins en Jack en  

namen ze de verloofde mee naar de kroeg 

om het te vieren. Ze werden echter achter-

volgd door de piraten en een zeeheks die 

de prins, zijn verloofde en Jack betoverde. 

Daarna ging iedereen weer naar bed. Maar 

waarschijnlijk heeft nog steeds niet ieder-

een in zijn eigen tent geslapen aangezien 

de subkampstaf van roze wéér bij subkamp 

Paars een jongen van scouting Diemen 

moest ophalen. 

Zondag 
 
Op zondag was het in de  
ochtend tijd voor een tosti  
wedstrijd op de subkampen Paars 
en Rood, en op Subkamp roze 
was er een eier wedstrijd. 
 
Na deze wedstrijden was het tijd 

voor een aantal spellen. In de 

ochtend deden subkamp Rood en 

Blauw een groot spel en subkamp 

Paars en Roze een aantal kleine 

spellen en in de middag was het 

omgedraaid. 

Maar er  gebeurde er in de lunch auze nog iets: een groepje 
van  subkamp Roze (waar Jeroen, Imke, en Danielle staf  
waren ), hadden het hele weekend al gevraagd op ze  
Jeroens nagels mochten lakken  en nu was het dan zover:  
Jeroen zijn nagels werden roze.   Na de spellen was het dan 
toch weer tijd om te gaan afbreken. Alles opruimen en  
alvast naar de vracht wagen brengen.  
Alleen zoals  jullie weten hoort er bij een wedstrijd ook een  
prijsuitreiking  en afsluiting. 
 
Voordat het zover was wilden we nog weten hoe het de 

Prins en Jack  was gegaan. Dus een stukje theater. De Prins, 

Jack, en zijn verloofde gingen op spatie zoek naar de  

piraten. Na een lange tocht op zee vonden ze de piraten op 

een eiland en belandden in een gevecht. Gelukkig wonnen 

de Prins en Jack, alleen waren Jack en de verloofde van de 

prins tijdens het gevecht erachter gekomen dat ze elkaar 

leuk vinden. Dus na het gevecht besloten Jack en de ex van 

de Prins als piraat door het leven te gaan maar hebben ze 

natuurlijk eerst de Prins thuis gebracht.  

Nadat het theater was afgelopen was het dan toch echt tijd 

voor de prijs uitreiking. En Scouting Diemen mag trots zijn 

op zichzelf aangezien ze van de 36 deelnemende Paroba’s  

22e (verkenners), 15e (Gidsen subkamp rood), en 11e (Gidsen 

subkamp roze) zijn  geworden. Na de afsluiting werd snel 

alles de vrachtwagen ingeladen en en gingen de deelnemers 

huiswaarts. Maar de medewerkers nog niet. Die moesten 

uiteraard nog even het hele grote veld afzoeken naar afval 

wat door de deelnemers was achter gelaten. Toen dat was 

gedaan  konden de medewerkers ook naar huis.  

Zoals jullie kunnen lezen was het 

een heel geslaagd en enerverend 

kamp en wij zijn dan ook zeker 

van plan om volgend jaar weer 

deel te nemen, misschien heb-

ben we dan zelfs wel een pa-

trouille of ronde die in de top 3 

eindigt en naar de landelijke 

scouting wedstrijden mag.  

We zullen het zien. 

PAROBA VERVOLG 



Op 14 mei gaat Scouting Diemen op-
nieuw meedoen met de belweken van 
de vriendenloterij.  Via deze loterij 
krijgt u de kans op mooie prijzen, en 
wij wat extra inkomsten. Mooie deal 
toch! 

 Alle leden en familie/ vrienden/  
bekenden van de bellers kunnen op 
14 mei gebeld worden met de vraag 
of ze een lot willen kopen bij de vrien-
denloterij en daarmee Scouting Die-
men willen steunen. 

Een lot kost 12 euro en daarvan gaat 6 

euro rechtstreeks naar Scouting  

Diemen. 

Op dit moment spelen er 31 mensen 
mee die ons steunen en dat levert 
2232 euro per jaar op!!!! 

Wij hopen dus op veel mensen 
die een lot willen kopen!  

Speelt u al mee met een lot in de Vrienden-
Loterij en wilt u met dat lot uw eigen club 
(Scouting Diemen dus) steunen en u steunt 
ons dus nog niet via de Vriendenloterij? 
Dan kunt u dit wijzigen via de Ledenservice 
via 0900-300 1400 (10 cpm). Zij zijn van 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 
21.00 uur bereikbaar. 

Namens Terry hierbij een 
klein oproepje… 
 
Ten eerste wil ik Sjoerd voor-
stellen… Of eigenlijk heet hij 
Melle. Hij is een vriend van 
Rowan Tim Haringa en zit nu 
vast bij de Rowans. We  
hebben nu dus vier leden.  
 
Doordat we maar met een 
klein clubje zijn hebben we 
hierdoor maar weinig budget 
voor ons zomerkamp. 
 
Daarom doen we via  
deze weg een oproep voor 
klusjes om geld te verdienen, 
het liefst op vrijdagavond. 
 
Dus weet 
u een 
leuk  
klusje, en 
heeft u er 
een klein  
bedragje 
voor over  
om zo het 
Rowans- 
kamp te 
sponso-
ren, neem 
dan even 
contact op met 
rowans@ 
Scouting diemen.nl  

http://www.vriendenloterij.nl/home.htm


 

Hoofdredactie  /  Lay-out   

Bastiaan de Goede 
 

Eindredactie:  

Irene van Eijk 

 

Foto’s:    
B. de Goede/D. Apeldoorn-

Snijder/A. van Wel/Speltakken/

Archief Scouting Diemen 
 

De totempaal: 

detotempaal@scoutingdiemen.nl  
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Kabouters  

kabouters@ 

scoutingdiemen.nl   

Prijs: 90 euro pj.  

Opkomsten: vrijdag van 

19:00 tot 20:30  

Staf: Frank Post,  

Isabella Rohring,  

 

Welpen  

welpen@scoutingdiemen.nl  

Prijs: 90 euro p.j.  

Opkomsten: vrijdag van 

19:00 tot 20:30 uur.  

Staf: Patty Callenfels, 

Arjan Driessen, Richard 

Meij 

Sherpa’s  

sherpas 

@scoutingdiemen.nl 

In seizoen 2013-2014 is 

er GEEN Sherpa-groep 

 

Rowans  

rowans@scoutingdiemen.nl  

Prijs: 110 euro p.j.  

Opkomsten: vrijdag van 

19:30tot 21:30 uur.  

Staf: Terry Jansen,  

Arjen Kronenberg,  

Bevers  
bevers@ 
scoutingdiemen.nl  
Prijs: 90 euro p.j. 
Opkomsten: zaterdag van 

10.00 tot 12.00 .  

Staf: Frank Post, Fonz 

Sikkens, Dulci Luschen. 

Gidsen  

gidsen@ 

scoutingdiemen.nl  

Prijs:  90 euro p.j.  

Opkomsten: dinsdag van 

19:00 tot 21:00 uur. 

Staf: Melanie  

Anagnostopoulos,  

Imke Mulders  

Fonz Sikkens 

 

Verkenners  

verkenners@ 

scoutingdiemen.nl  

Prijs: 90 euro p.j.  

Opkomsten: maandag van 

19:00 tot 21:00 uur.  

Staf: Danielle Akkerman, 

Tim Jansen, Denise de 

Lange en  Jeroen Saan,  

7– 11 jaar 

5-7 jaar 

bestuur@ 

scoutingdiemen.nl 

Aschwin van Wel  
(voorzitter) 
Tom Bunck  

(penningmeester)  

Diana  Apeldoorn-

Snijder  
(secretaris) 

Elma Bosman 

11-14 jaar 14-17 jaar 

Bestuur 

Adres gebouw  
Emmastraat 12a,  1111 

EW Diemen 

 

Correspondentie adres 

Aristide Briandstraat 1  
1111 KE Diemen  

 

Telefoon: 020-6902356  

(tijdens opkomsten) 

 

Website 

www.scoutingdiemen.nl 

     RECTIFICATIES VERHUUR 

Heeft u een tent nodig 
voor een tuin- of straat-
feest, bijeenkomst,  
promotie-campagne?  
U bedenkt het maar!  
Scouting Diemen heeft 
voor u de oplossing!  
Behalve tenten verhuren 
wij ook bierbanken,  
tafels en podiumstukken 
van 2 bij 1 meter.  
 
Meer info op onze site,  
ww.scoutingdiemen.nl  
klik in menu op ‘Verhuur’ 

De vorige keer is Denise de 
Lange niet vermeld als staflid 
bij de Verkenners omdat ze  
onder de regel van het tekst-
blok was gevallen.  
 
De datum van de klusdagen 
stond ook verkeerd vermeld. 
Dit moest zijn 22 en 23 
maart in plaats van 21 en 22 
maart.  Excuses daar voor. 

AGENDA AGENDA 

9—11 mei 2014 
Groeps Weekend 
 

31 mei 2014 
Loswal Festival 
‘s avonds STAM BBQ 
 
5-12 jul 2014 

Zomerkamp 2014 

17—23 jaar 
pivos@scoutingdiemen.nl 

Prijs:75 euro p.half jr 

Opkomsten: Woensdag van 

19:30 tot 21:30 

Leden: Nienke, Maruja,  

Jaimie, Rens, Dennis, Bram 

v.d. A, Lodewijk en Nathalie   

Begeleiding: Marco  Apeldoorn.  
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