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SURVIVAL GIDS  
 

Als een echte scout 
weet je wel hoe te 
overleven, maar 

hoe overleef je een 
slecht rapport, een 
aanval van insec-

ten , lastige ouders, 
een rommelige  

kamer of dat ene 
schoolfeest? 

 
Geen probleem!  

De oplossing is dit 
leuke handzame 

boekje Surival 
Handboek Junior 

editie.  
 

Het boekje,  
geschreven door  

David Borgenicht en 
Robin Epstein is o.a. 

te koop bij A la  
Carte, Utrechtsestr. 
Amsterdam of via 

Bol.com  

HANDIG BOEK 

Dit jaar was Scouting Diemen op een kleine  
promotietour, want behalve bij het Diemer Festijn 
waren wij ook present bij het Sluis- en Bruggen-
feest in Weesp.  

PROMO TOUR 

In Diemen was er ook dit jaar weer de traditionele 
klimwand, met een speciale toevoeging.  
Voor de waaghalzen die de top haalden hing er een 
zak snoep aan de top. Daar kon een snoepje uit  
gepakt worden waarmee de dappere klauterpartij 
werd beloond. 

Het aloude zakboekje voor 
Verkeneners en Gidsen 
(Scouts) is nieuw leven inge-
blazen. Het boekje vol met 
handige tips over  Scouting- 
technieken, past precies in 
je broek- of borstzak en is  
makkelik  mee te nemen.  
Te koop bij de Scout Shop, 
Kruislaan Amsterdam.  Ook 

beschikbaar als app in de 
Apple App Store of  Google 
Play Store  

DIE KAN JE IN   

JE ZAK STEKEN 



In de vergadering van de gemeenteraad van Diemen op 
29 september, in aanwezigheid van diverse leden,  
besloot de raad unaniem tot een bijdrage voor de bouw 
van een blokhut in het Diemerbos. Er wordt een bedrag 
van € 130.000,-- aan Scouting Diemen gegeven.     
Zie ook volgende pagina 

SUBSIDIE VOOR DE BLOKHUT 

Meer info: www.scoutingdiemen.nl  

SCOUTING 
MAGAZINES USA 
 
Het Nederlandse blad van Scouting 
Nederland krijg je gewoon thuis, 
maar in de app store kun je ook apps 
downloaden om  de  bladen van bijv. 
de  Amerikaanse scouts te lezen. Zo  
zijn er de apps ‘Scouting Magazine’ 
en ‘Scouting Magazine (BSA)’. Deze 
laatste is alleen voor de jongens-tak 
van de scouting in de  
Verenigde Staten. 

 APP TIP 

De kabouters begonnen dit seizoen goed. 
Was er de eerste opkomst een en al water-
pret (en zo een mooie  voortzetting van het 
zomerkamp  eigenlijk),  de keer erna  
gingen de dames broodjes bakken en  
marshmellows  roosteren boven het kamp-
vuur.  Maar met de stokken om te  
roosteren 
kun je  
natuurlijk 
ook een  
zwaard-
gevecht  
houden…  



In het eerste weekend van 
september werd er een klus
– en opruim weekend  
gehouden om het nieuwe 
scoutingseizoen weer met 
een schone lei te beginnen. 
Denise en Heleen zochten  
samen al het gekleurd  
papier uit, en staan er— 
hoewel deze Totempaal in 
zwart/wit wordt verspreid—
ook gekleurd op.  

Scouting Diemen in de media  

Diemer Nieuws, 24 nov 2016 

Diemer Nieuws, 15 dec 2016 

Diemer Nieuws, 6 okt 2016 
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Diemer Nieuws, 1 dec 2016 

Diemer Nieuws, 22 dec 2016 

Diemer Nieuws, 8 dec 2016 

Scouting Diemen in de media  

BEVERS FACECEBOOK 

https://www.facebook.com/
groups/1399004733467491/  

https://www.facebook.com/groups/1399004733467491/
https://www.facebook.com/groups/1399004733467491/


Scouting Familly  

Interview met een typische Scouting Diemen familie 

2 x Akkerman 

Danielle (l.) en Nathalie (r.)  
Akkerman  lopen allebei al heel lang 
rond bij  Scouting Diemen. Tijd voor 
een interview met twee  zusjes die  
allebei zowel als staflid als in het  
onderwijs actief zijn.     

Waarom ben je ooit op Scouting gegaan? 

Danielle: “Dat was bij de Bevers,  toen ben ik  

meegevraagd en nooit meer weggegaan”.  

Nathalie: “Ik ben er eigenlijk door jou (Danielle, 

red.) op gekomen. 

Waarom ga je nooit meer weg bij Scouting?  

Nathalie: Toen ik bij de gidsen en sherpa’s zat heb 

ik vaak  gedacht: ‘Ik ga er af’ omdat de draai-

avonden niet zo leuk waren. De  kampen waren zo 

vet dat je dacht ‘Daarvoor 

doe ik het’ (punt) 

Danielle: Iedereen die hier 

rondloopt ken ik al bijna 20 

jaar, en je bent er mee opgegroeid en 

een soort familie geworden. Als je hulp 

nodig bij iets kan je altijd wel iemand  

vragen om te  helpen. 

Nathalie: Ik ga niet zomaar weg, want 

dan mis je deze mensen die grotendeels 

vrienden zijn geworden. Het is een hele 

hechte groep zoals op een  groeps-

weekend waarbij je eigenlijk met   

iedereen bent, dan merk je een bepaalde 

humor en je ziet mensen die je niet zo 

vaak ziet.  Het is een en al gezelligheid. 

 

Danielle: “Als we van zomerkampen 

terugkomen gaan  we met z’n allen nog 

even zitten drinken en napraten, dan is 

het eigenlijk jammer dat iedereen weer 

weggaat, niet alleen omdat je het 

kamp dan afsluit, maar ook omdat het 

zo gezellig is met z’n allen. 

Het is ook leuk dat je de  

kinderen ziet opgroeien 

door de jaren heen  

Nathalie: In die twee, drie 

jaar tijd zie ik nu al kinderen 

waarvan ik zeg ‘Ik zie jou 

nu al groeien’  

 

Danielle: “Ik ken Tim  

Haringa  vanaf mijn eerste 

scouting jaar toen hij  nog 

een klein jochie was en dat 

is nu mijn collega, al  blijft 

hij altijd een beetje kleine 

Tim. Maar als ze van de 

verkenners naar de   

rowans gaan, dan hebben 

ze in die tijd echt een  

groeispurt  gemaakt. 

“Het is een en 
al gezelligheid“ 

NATHALIE ALS GIDS 
BIJ  ‘GIDSEN NEXT 
TOP MODEL,  2007 



Jullie doen beiden de PABO. Is er een ver-

schil tussen scouting en hoe je voor de klas 

staat? 

Danielle: “Je hebt hier een heel andere re-

latie met die kinderen. Je bent veel vrijer. 

School is veel strikter” .  

 

Nathalie  “Je gaat veel 

opener  met de kinderen 

om”  

 

Danielle: “In het laatste 

jaar bij de verkenners, ga 

je op een heel andere 

manier met ze om. Als ze 

gaan puberen, dan kan je 

ook hele goede gesprek-

ken met elkaar hebben” 

Gaat de groei van de 

kinderen niet soms te 

snel? 

Danielle: “Ik had het met 

mijn eerste groep die heb je 

dan een hele speltak lang 

gezien, dus 4 jaar en dan is 

het wel heel jammer dat ze 

dan weer verder gaan.  

 

Heb je bewust gekozen 

voor de speltak waar je nu 

zit? 

Nathalie: Ik ben er ingerold 

toen er voor kamp iemand 

nodig was en toen ben ik 

blijven hangen. Dit is wel de 

leeftijdsgroep die ik graag 

zou willen en die ik in mijn 

hoofd had gehad. Het is een superleuke 

leeftijd. We hebben wel een grote groei 

doorgemaakt van 5 naar 20 kinderen, dus 

dat kan soms wel heel heftig zijn.  

 

Danielle: Bij de verkenners was genoeg staf,  

maar omdat ik goed omging met Jeroen zijn 

Denise en ik daar naartoe gegaan en daar 

niet meer weggegaan en nu is het helemaal 

anders met de gidsen erbij. We hebben  

ineens weer een hele 

grote groep kinderen; 

dat is  weer even 

spannend en anders.  

Je merkt dat die 

groepsdynamiek zich 

nog zo aan het vor-

men is. De jongens 

zijn heel erg bezig 

met  haantjesgedrag, 

dat vind ik erg leuk 

om te zien en die  

meiden zijn gewoon 

lekkere kletskousen. 

Het gaat hartstikke 

goed met die twee 

groepen gemengd.  

We draaien met  

gemengde patrouilles; 

alles door elkaar; zo ko-

men  ze ook bij kinde-

ren die ze niet zo goed 

kennen. 

Heb je dingen afgeke-

ken van de mensen die 

vroeger jouw staf  

waren? 

Danielle: Ik denk dat we 

genoeg dingen hebben 

overgenomen van onze 

eigen jeugd (als lid). Vroeger vond ik trefbal 

of paaltjesvoetbal heel leuk, dus dat doen 

we net iets vaker. En zelf hebben we  

bedacht: tochten maken die we dan door 

de andere groep laten  

lopen. 

NATHALIE @ PAROBA 

DANIELLE @ PAROBA 



Nathalie:”Spellen die je 

vroeger vaak deed en tech-

nieken die je dan gebruikt. 

Frank kent ook veel spellen 

en we bedenken zelf veel. 

Met de PABO komt er ook 

veel op je pad wat je kan  

gebruiken. 

Heb je wat aan de PABO 

skills bij scouting en  

andersom? 

Danielle: Bij de PABO merkte 

ik dat je een voorsprong hebt 

als je al ervaring hebt op 

scouting; je weet al hoe je 

met kinderen moet omgaan 

en met ouders. En andersom 

ook: spelletjes zoals ‘Zoek 

overeenkomsten met andere kinderen’, 

dat heb ik van de PA-

BO. 

 

Nathalie: “Ik heb het 

wel van de  

PABO naar 

 scouting maar 

niet zozeer an-

dersom maar 

tijdens gym dan 

kan je  spellen 

doen die je hier 

op scouting 

hebt gedaan. En 

je merkt het 

met  de groep 

stil houden, dat 

je al veel beter 

weet hoe dat moet”.  

 

Danielle: “School is veel strikter maar het 

heeft mij wel heel erg geholpen in hoe ik 

voor de klas sta. Als ik me voorstel vertel 

ik altijd heel trots over scouting en vraag 

ik of ze weten wat het is, en leg ik het uit.  

Hoe is het om samen als zusjes staflid 

te zijn? 

Nathalie:” We hadden het er laatst 

over dat we nu samen de helft van de 

jongere groepen hebben, dus wij kun-

nen samen alles beslissen. Bij een 

groepsweekend merk je wel dat je 

soms wat kattiger op elkaar kan reage-

ren, omdat je zusjes bent . Het is wel  

makkelijker met spullen. Je kan dingen 

aan elkaar vragen, bijvoorbeeld bij 

overvliegen” 

Danielle: “Het is ook fijn dat je zo  

contact hebt met andere groepen en 

een beetje weet waar zij mee bezig 

zijn. Ik heb eigenlijk geen idee waar de 

welpen of bevers mee bezig zijn.  

Wij hebben het ook thuis over  

scouting en het is alleen maar  

makkelijk om ideeën uit te wisse-

len voor een nieuw spel. We doen 

scouting samen, we werken sa-

men,we hebben veel dezelfde 

vrienden, we zijn heel veel bij el-

kaar.  

Alleen de studie is wel 

hetzelfde maar wel op een 

andere locatie. 

Wat is je mooiste  

herinnering? 

Danielle: “Er zijn heel veel 

herinneringen  zoals het 

dansje van Fonz.  

 

Wat ik vaak vertel is over 

een dropping die wij in 

mijn tijd  gehad hebben 

met de gidsen en verkenners. Bij de hei wisten we 

dat we niet over de brug moesten want we waren 

aan de goede kant van de brug gedropt. En toen 

stond op een bordje dat er wilde honden zaten dus 

no way dat de meiden die kant op gingen.  

ZOMERKAMP  
KABOUTERS 2016  

VERKENNERS- 

GIDSEN ZOMER-

KAMP 2016 

“ik vertel heel trots 
over Scouting “ 



Danielle: Toen we een bordje ‘Tankstation 
1400m’ zagen zijn we door de bossen, het 
maïsveld en  een sloot naast de snelweg naar 
het tankstation gekomen in de  zeikende re-
gen om een uur of 3 of 4 ’s nachts. De staf 
was ons echt kwijt en bij het tankstation 
hebben we de staf gebeld.   Het was best wel 
gevaarlijk en er waren ook kinderen aan het 
huilen, maar het is wel iets wat we nooit  
zullen vergeten.  
 
Nathalie: “Op kamp dat we de laatste nacht 
buiten gingen slapen. Er was een eng verhaal 
verteld en toen was er iemand aan het lopen 
(dat was natuurlijk gewoon Tim) en waren 
we zo bang maar dat hoort er ook wel bij.  
 
Danielle: “En de evacuatie, de watersnood-
ramp” 
 
Nathalie: “Toen waren we aan het fietsen en 
Luc was helemaal onderkoeld want we had-
den hemdjes en rokjes aan en mensen  
hadden natte spullen. We gingen naar de 
welpen en de volgende ochtend moesten we 
een bootcamp doen omdat we hadden  
gepraat; vreselijk! Ik herinner me veel dingen 
die niet goed zijn gegaan eigenlijk. 

Danielle: “Juist de dingen die fout gaan zijn de 

leukste herinneringen. Wij hebben ook een keer 

zoveel regen gehad dat de tent waar wij als 

laatste nacht in sliepen instortte. De staf zijn in 

hun boxershorts naar buiten gegaan om alles 

weer goed te maken. Ik kan nog wel 30 dingen 

noemen. Misschien komt er ooit een boek: 

Scouting avonturen van Danielle Akkerman; dat 

zou heel leuk zijn en wordt  wel echt hilarisch.  

 

Zijn er dingen die je niet had gedaan als je 

nooit op Scouting had gezeten? 

Danielle:” Illegaal abseilen. abseilen van een 

brug. Abseilen kan je overal doen maar het is 

niet zo speciaal zoals we het met scouting doen. 

Dat is nog steeds een van de dingen die  

kinderen het leukste vinden. Of buiten slapen in 

de wildernis. Of zo primitief kamperen. Zoals 

vorig jaar hadden we geen stromend water . 

 

Nathalie:”En vooral mensen hele rare vragen 

stellen, ruilspel,daarvan ben ik blij dat ik dat al 

van jongs af aan heb geleerd. Op vreemde men-

sen afstappen, ook al is het voor Jantje Beton of 

heitje voor een karweitje.  

 

Scouting Diemen is… 

Een grote familie! (zeiden ze in koor) 

DANIELLE TIJDENS LOOPTOCHT 

ALS JEUGDLID OP GIDSEN-

VERKENNERS KAMP, 2005  

NATHALIE TIJDENS DE BOOT-

CAMP ALS JEUGDLID OP  GIDSEN

-VERKENNERS KAMP, 2008 



'Scouting bespaart  

samenleving 160 miljoen' 

Het vrijwilligerswerk van Scouting Nederland bespaart de samen-
leving elk jaar zo'n 160 miljoen euro. Dat blijkt uit een  
gepubliceerd rapport van adviesbureau Steward Redqueen.  
De besparing is te danken aan de inzet van de 25.000 scoutingvrij-
willigers en de positieve effecten op de gezondheid en opleiding 
van de 87.000 leden. 
 
Omdat de scouts lichamelijk bezig zijn, gaat hun gezondheid voor-
uit en worden ze sociaal vaardiger. Dat verkleint de kans op zorg-
kosten als gevolg van bijvoorbeeld roken, overgewicht en depres-
sies.  

Bron: AD 13-02-2016 

In de media lezen we steeds regel-
matig berichten over het belang 
van scouting voor de samenleving, 
en gelukkig maar.  
 
Uit het Algemeen Dagblad (AD) 
kwam het bericht hier rechts, en op 
de volgende  pagina een  recente 
publicatie van RTL Nieuws. 

We hebben de Specsavers 

actie met Scouting Diemen 
gewonnen! Vanaf 1 januari 
2017 tot 31 december 2017 

gaat de Specsavers winkel 
aan de Ferdinand Bolstraat 

oor ons sparen. Van ieder 
montuur of gehoortoestel 
wat verkocht wordt,  wordt 

er een vast bedrag aan ons  
gedoneerd. Maar in januari 
2018 is pas duidelijk wat we 

gewonnen hebben.  
Bedankt voor alle stemmen! 
We houden iedereen op de 

hoogte wat dit voor ons gaat 
betekenen. 
 

Over de actie: 
Specsavers Opticien heeft in 

2010 Stichting Specsavers 
Steunt in het leven  
geroepen. 

 
Alle brillenwinkels van 
Specsavers geven per  

verkochte bril of hoortoestel 
een vast bedrag aan deze 
stichting, die op haar beurt 

elk jaar een bedrag schenkt 
aan lokale doelen die de  
samenleving ten goede  

komen. 
 

De winnaar  krijgt  

een spaarpot in een filiaal van 
Specsavers.  Bij aankoop van 
elke bril of gehoorapparaat,  

ontvangt de klant een muntje 
die in deze spaarpot  óf in de 

spaarpot voor het landelijk  
gestelde doel gedaan kan  
worden.  Na afloop van de actie, 

die een jaar duurt, ontvangen 
de geselecteerde doelen een 
mooi bedrag!   

Vanaf 1  
oktober mochten 
er loten worden 
verkocht voor de 
“Grote Clubactie”.  
Hebben jullie ook 

allemaal loten   verkocht, want  ook 
Scouting  Diemen profiteert hiervan! 



Scouting-kinderen: meer zelfvertrouwen en  

minder psychische problemen 

Scouting is niet alleen goed om te leren hoe je vlotten bouwt en 
vuurtjes stookt: mensen die als kind op scouting zaten, hebben 
op latere leeftijd ook minder psychische problemen. "De vaardig-
heden die je bij scaouting leert, komen de rest van je leven van 
pas." 

Dat blijkt uit een grote studie onder bijna 10.000 Britten die in 
1958 werden geboren, de National Child Development Study. 
Een kwart van de deelnemers aan het onderzoek zat als kind op 
scouting. Zij hadden op middelbare leeftijd 15 procent minder 
vaak last van psychische klachten, zoals angsten en stemmings-
stoornissen, dan mensen die niet op scouting hadden gezeten. 

Ook voor kinderen van nu 

Hoogleraar Chris Dibben van de universiteit van Edinburgh was 
een van de hoofdonderzoekers. "Het is opzienbarend dat  
mensen daar zo'n voordeel van hebben, vele jaren nadat ze op 
scouting hebben gezeten", zegt hij tegen de Britse krant The In-
dependent. De onderzoekers denken dat de voormalige scouts 
baat hebben bij de ontwikkeling van kwaliteiten als zelfredzaam-
heid en teamwerk en dat ze profiteren van het feit dat ze vroeger 
gestimuleerd werden om veel naar buiten te gaan. Mogelijk helpt 
dat mensen om te gaan met spanningen en zorgt het ervoor dat 
ze op latere leeftijd meer bereiken, waardoor ze minder last  
hebben van spanningen. 
 
Sociale vaardigheden 

Kinderpsycholoog Tischa Neve zegt tegen RTL Nieuws dat scou-
ting zeker goed kan werken. "Bij scouting werken kinderen altijd 
samen met andere kinderen. Ze proberen problemen op te los-
sen en gaan uitdagingen aan in de natuur. Ze zijn sociaal én cog-
nitief bezig. Zo doen ze sociale en emotionele vaardigheden op. 
Wat minder sociaal vaardige kinderen kunnen daar extra baat bij 
hebben. Dat komt de rest van je leven van pas." 

Neve houdt wel een slag om de arm over dit onderzoek. "Om 
echt te stellen dat scouting in je jeugd zo’n positief effect heeft 
op je mentale gezondheid als je 50 bent, daar is wel meer onder-
zoek nodig. Maar interessant is het zeker." 

 

Leven  voor scouting: 'Colin knapte er 

zo van op' 

 

Kinderen die op scouting zitten hebben 

meer zelfvertrouwen en minder psychische 

problemen, blijkt uit onderzoek. Dat her-

kent Merel Loof. Haar zoon Colin heeft 

ADD en PDD-NOS en knapte enorm op 

dankzij de scouting. 

Vrijdag schreven we over een onderzoek 

waaruit bleek dat scouting goed is voor 

kinderen. Merel Loof kan erover meepra-

ten. "Mijn zoon Colin maakt moeilijk 

vriendjes. Hij maakt wel contact met ande-

re kinderen, maar het blijft vaak oppervlak-

kig", vertelt ze. "Nadat hij was begonnen 

met scouting ging dat veel makkelijker. Hij 

werd veel vrijer in zijn doen en laten." 

Colin is 15 jaar oud en zit nu zo'n acht jaar 

op scouting. "We hebben nog twee zoons, 

die allebei op voetbal zitten. Al onze kinde-

ren moeten van ons op sport. Colin kwam 

zelf met het idee voor scouting." 

Voetbal geen succes 

Na een paar jaar scouting wilde hij ook wel 

eens voetbal proberen, maar dat was geen 

lang leven beschoren. Tijdens het voetbal-

len waren er te veel prikkels. "Iedereen riep 

maar de hele tijd: schiet naar mij, schiet 

naar mij. Dat kon hij niet aan. Dan blok-

keerde hij." 

Op scouting heeft Colin daar geen last van. 

"Het is maar één keer gebeurd, toen ze iets 

gingen doen dat hij niet kende. Toen wilde 

hij even niet meer. Maar even later ging het 

vanzelf weer goed." 

Minder snel op het criminele pad 

Wendy van Rossum werkt bij Scouting Nederland. "Uit ons eigen onderzoek kwam een paar jaar geleden dat de 
lichamelijke activiteit niet alleen goed is voor de gezondheid. Kinderen die op scouting zitten, stoppen minder 
snel met school en raken minder snel op het criminele pad. Terwijl ze plezier maken, leren ze veel sociale vaar-
digheden. We horen later vaak terug dat ze in een baan profijt hebben van wat ze hebben geleerd. Bijvoorbeeld 
doordat ze bij ons moeten samenwerken en steeds meer verantwoordelijkheid krijgen." 

Kinderen die bijvoorbeeld niet zo goed zijn in sport, leren volgens Van Rossum bij scouting dat ze andere talen-
ten hebben. "Als je niet goed kan voetballen terwijl je op voetbal zit, zit je iedere zaterdag op de bank. Bij scou-
ting doe je iedere week iets anders, daardoor ben je altijd wel ergens goed in. En daar krijgen kinderen meer 
zelfvertrouwen van." 

Bron: www.rtlnieuws.nl  11 en 13 november 

http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/scout-guide-mental-health-study-later-life-a7408956.html
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/scout-guide-mental-health-study-later-life-a7408956.html
http://www.rtlnieuws.nl/gezondheid/scouting-kinderen-meer-zelfvertrouwen-en-minder-psychische-problemen
http://www.rtlnieuws.nl/gezondheid/scouting-kinderen-meer-zelfvertrouwen-en-minder-psychische-problemen


 
Er zijn diverse liedjes met 

de naam ‘Scouting’. Zoals het  R&B-nummer ‘Scouting’ 
van Sooski. Maar ook in de klassieke muziek komt 
scouting voor, zoals in de compositie ‘Scouting’ van 
Elmer Bernstein, of in ‘Scouting’ van John Ottman.  
 
De Danielson Family bracht het nummer ‘Guilt Scou-
ting’ uit, een beetje vreemd alternatief nummer.  
Balroynigress maakte een ook wat bijzonder nummer 
'Night Scouting'.  
 
Een vrolijk countryliedje is ‘On the Scouting trail’ van 
Glenn Colton. Maisey Rika maakt een vrolijk folk-
liedje met de naam 'Scouting Polka'.  
 
Ook in de dance muziek komt scouting voor, zoals in 
'Safe Scouting Guide' van Dynarec. of wat te denken 
van To The Lovers featuring Farewell met 'Scouting 
for Funk'. 
 

SOOSKI 

MAISEY RIKA 

De Bevers hebben noeste  
arbeid verzet. Zij bouwden 
een heus insectenhotel.  
Dat hun harde werk beloond 
werd met een mooi resultaat 
kun je hiernaast zien. Laat 
nu de insecten maar  
komen. Ik zou wel tegen de  
vliegende  vakantie-  
vierders willen  zeggen: 
Uhh.. Vergeet je  tanden- 
borstel niet! 

Verkenners & Gidsen 

Verenigd  

De Gidsen en Verkenners draaien 
met de ingang van seizoen 2016-
2017 niet meer apart van elkaar  
Het samen draaien waren ze al een 
beetje gewend op zomerkampen,  
maar nu gebeurt dat  ook op de  
gewone opkomsten .  In gemengde 
patrouilles (dus  jongens en meisjes 
van diverse leeftijden door elkaar), 
werken de heren en dames samen 
aan een gezamenlijk Scouts-
programma.  



Bij Scouting is altijd iets te beleven. Elke week zijn 
jongens en meisjes met elkaar aan het Scouten! Wat 
dat inhoudt? In ieder geval een hele hoop plezier en 
op een actieve manier met elkaar bezig zijn.  
Natuurlijk is daarbij leiding nodig. Creatieve mensen 
die er lol in hebben om met een groep jongeren aan 
de gang te zijn. En die het een uitdaging vinden om 
de verveling te lijf te gaan met telkens nieuwe  
activiteiten.  
 
Moet je zelf Scout zijn geweest om bij die leiding te 
kunnen horen? Zeker niet! Enthousiasme, een 
 initiatiefrijke aanpak en een creatieve geest vinden 
wij véél belangrijker.  
 
Bij Scouting Diemen kunnen we altijd wel wat extra 
hulp gebruiken. Je kunt als nieuwe leider of leidster 

eerst een poosje kijken en meedoen om te 
kijken of het je bevalt. Daarbij word je weg-
wijs gemaakt door een ervaren collega of 
groepsbegeleider. Om je leidinggevende  
capaciteiten verder te ontwikkelen, worden 
daarnaast ook (gratis) cursussen  
georganiseerd!  
 
Als staflid maak je samen met de andere 
mensen van je stafteam een programma 
voor de kinderen van scouting. Dat is  
helemaal niet zo moeilijk als het lijkt.  
 
Als je samen bezig bent komen de ideeën 
vaak vanzelf. Het programma kan voor de 
jongere kinderen bestaan uit knutselen en 
spelletjes, maar voor de oudere ook uit 
sportklimmen of zeefdrukken. In principe bepaal je zelf met je stafteam wat mogelijk is.  

 
Scouting Diemen is een vereniging met zo’n 125 jeugdle-
den, begeleid door ongeveer 30 vrijwilligers die zich richt 
op jongens en meisjes van 5 tot 21 jaar met als doel hen 
leuke, uitdagende activiteiten te bieden.  
 
Het belangrijkste is een hoop lol bij het bedenken en uit-
voeren van al onze activiteiten. Daarnaast kun je je eigen 
talenten ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan organise-
ren, improviseren en de samenwerking in een klein team. 
Al doende doe je ook nog eens allerlei praktische vaar-
digheden op zoals kamperen en oriënteren, maar ook 
foto’s afdrukken of zeefdrukken.  



4-5 februari 2017 
Kabouters Weekend  
 
13-25 februari 2017 
Jantje Beton Collecte 2017  
 
26 februari 2017 

Diemer Cross 

 

4 maart 2017 

I-Scout 2017  

 

4-9 april 2017 

Paroba 2017  
 
3-4 jun 2017 

NPK 2017  
 

 

 5-7 JR 7—11 JR 11—14 JR 17 –23 JR 23+ 

SPELTAKKEN BEVERS (J/M) WELPEN (J) 
KABOUTERS (M) 

VERKENNERS (J) 
GIDSEN (M) 

ROWANS () 
SHERPA’S (M) 

PIVO’S (J/M) 

CONTRIBUTIE 100 EURO  
PER JAAR 

100 EURO  
PER JAAR 

100 EURO  
PER JAAR 

120 EURO 
PER JAAR 

150 EURO 
PER JAAR 

OPKOMSTEN BEVERS 
ZATERDAG VAN 
10 TOT 12 U 

WELPEN: VRIJDAG 
VAN 19 TOT 20:30 U 
KABOUTERS: WOE. 
VAN 18.30—20.U 

VERKENNERS &     
GIDSEN 
MAANDAG VAN  
19 TOT 21 U 

ROWANS  
& SHERPA’S 
VRIJDAG VAN  
19:30—21:30  

PIVO’S 
DINSDAG VAN  
19:30 TOT 21:30  

E-MAIL BEVERS@SCOUTING 
DIEMEN.NL 

WELPEN@SCOUTING 
DIEMEN.NL 
KABOUTERS@ 
SCOUTIINGDIEMEN.NL 

VERKENNERS@ 
SCOUTINGDIEMEN.NL 
 

ROWANS@ 
SCOUTINGDIEMEN.NL 
SHERPAS@ 
SCOUTINGDIEMEN.NL 

PIVOS@SCOUTING 
DIEMEN.NL 

 
Hoofdredactie   Bastiaan de Goede 

Eindredactie:  Irene van Eijk 
De totempaal: detotempaal@scoutingdiemen.nl  

 
Adres gebouw  Emmastraat 12a   

1111 EW Diemen 

 
Correspondentie adres Aristide Briandstraat 1  

1111 KE Diemen  

 

Telefoon: 020-6902356  

(tijdens opkomsten) 

 

Website www.scoutingdiemen.nl 
  E-mail:  info@scoutingdiemen.nl  

 

Bestuur 
Aschwin van Wel  & Jeroen Saan 

(Duo-voorzitters) 
Tom Bunck  (penningmeester)  

Diana  Apeldoorn-Snijder  (secretaris) 

Elma Bosman (groepsbegeleider) 

bestuur@scoutingdiemen.nl  
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Het banknummer voor het ontvangen van CONTRIBUTIES  is: NL 48 INGB 0005 0026 10 ten name van 
Scouting Diemen te Diemen  Het banknummer voor het ontvangen van donaties voor de BLOKHUT  in 
het Diemerbos is: NL 03 INGB 0006 3270 82 ten name van Scouting Diemen te Diemen te Diemen  
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