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ROWANS HELPEN U 

4 & 5 MEI 
Ook dit jaar assisteerde Scouting 
Diemen op 4 mei weer bij de  
Dodenherdenking met het leggen 
van kransen en bloemen bij het  
monument en met het luiden van 
de klok.  
Op Bevrijdingsdag (5 mei) waren 
we voor de tweede keer aanwezig 
bij het Bevrijdingsdiner op het  
Diemerplein, met een eigen  
gemaakte macaroni maaltijd.  

Bij de opbouw van 'De nacht van 
Weesp' hebben onze rowans  
geassisteerd bij de opbouw van de 
festiviteiten. Goed geholpen,  
mannen! Weer wat verdiend voor de 
expeditie week. Wilt u ook de rowans 
vragen voor een klusje? Neem dan 
even  contact met ze op!  

Hoofdredactie   Bastiaan de Goede  
Eindredactie: Irene van Eijk 

Mail: detotempaal@scoutingdiemen.nl  

Adres gebouw  Emmastraat 12a  
Adres blokhut  Diemerbospad 1 

1111 EW Diemen Telefoon 020-6902356  
(tijdens opkomsten) 

Correspondentie adres: 
 Aristide Briandstraat 1, 1111 KE Diemen 

info@scoutingdiemen.nl 
bestuur@scoutingdiemen.nl   
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Deze editie van De Totempaal gaat  voor 
een groot deel over de opening van de 
blokhut. Onder het mom #Trots want dat 
ben ik, net als iedereen, op het werk wat 
er is verricht en het geweldige resultaat 
van de blokhut die er nu staat. #Respect 
voor alle betrokkenen. Lees daarom de 
speeches die zijn gehouden bij de opening  
en de aandacht in Diemer Nieuws voor de 
opening. Veel leesplezier! 

 

Zomerkamp 2017 

 

Inladen vrachtwagen  

 

Gemeentedag Diemer Festijn 

mailto:detotempaal@scoutingdiemen.nl


Als we net z'n allen wat stiller zijn, 
dan moet het ook gaan lukken, hoor 
ik net, en anders een stapje dichter-
bij doen, en op die manier proberen 
dat het lukt. De andere vesterker is 
vanochtend opgeblazen, dus helaas, 
we moeten het hiermee doen. 
 
Ik heb een hele mooie mail gekregen 
met adviezen, tips en dingen die ik 
zou gaan bespreken; die mail is nog 
bijna ongelezen in mn mailbox. Dus 
helaas de tijd is  beperkt en een  
werkend toilet hadden we harder nodig dan een goede speech.  
Maar goed, het gaat vast lukken. 
 
Als ik zelf hiernaar kijk, dan is het wat mij betreft een heel simpel verhaal. Dan is er 
eigenlijk maar 1 woord en dat is: Trots! 
 
Trots zijn we hier als Scouting Diemen op het gebouw, trots ben ik hier als voorzitter van de 
vereniging, op de vereniging, dat we dit met elkaar hebben kunnen bewerkstelligen. 
 
Trots ben ik op al die vrijwilligers, die ons de afgelopen maanden, en dan praat ik vanaf 16 
september tot nu, elke zaterdag en elk vrij uurtje, geholpen hebben, om te hebben staan 
wat we nu hebben staan. 
 
Trots ben ik op die mensen die de afgelopen, ik zeg altijd 11 jaar, de leeftijd van m'n  
dochter, dat waren de officiële gesprekken, bezig zijn geweest om dit voor elkaar te krijgen. 
 
Trots ben ik op de gemeente en het deel subsidie wat we hebben gekregen. 
 
Trots ben ik op alle sponsors waarmee we geld hebben gekregen of in natura de spullen 
hebben gekregen, waarmee we dit hebben kunnen bewerkstelligen. 
 
Trots ben ik zeker als ik nu rondkijk hoeveel mensen er zijn en hoe betrokken iedereen er 
mee is met wat we nu bij elkaar hebben. 
 
En trots ben ik op thuis dat ze me al die weken hebben kunnen missen. 
 
Dan geef ik het woord aan de wethouder, althans officieel niet meer de wethouder, tegen-
woordig pensionaris, maar voor ons nog wel 1 in de categorie Trots.  
 
Iemand die voor ons heel hard gewerkt heeft, en geprobeerd heeft om de kar in de stugge 
molen waar die af en toe vastliep, om te zorgen dat 'ie nog doorliep, dat we wel met elkaar 
verder konden en dat we konden bereiken wat we nu hebben bereikt. Vandaar ook dat we 
hebben gevraagd: wil je alsjeblieft voor ons de opening doen. 
 
En bij deze, Ruud. 
 

Aschwin van Wel (l.) met oud-wethouder Grondel 



Iedereen kreeg een nieuwe Scouting-pet Loes Hekkenberg (l.) in gesprek met 
oud-wethouder Ruud Grondel (m.) 

Burgemeester Eric Boog en zijn 
vrouw Wahida genieten zichtbaar. 

De vuurkorf is in goede handen  

Het was gezellig druk. Op de achtergrond de tenten waar de Ver-
kenners/Gidsen tijdens het groepsweekend in sliepen. 



Fonz begeleidde een 
knutselactiviteit  

Met dit… als resultaat! 

‘Bestuurlijk onderonsje’ 

Voor de inwendige mens werd ook goed gezorgd. 

Het ‘klimrek’ was erg in trek.  

Meer foto’s en filmpjes 
op onze websites 
 
www.scoutingdiemen.nl  
En www.scoutingbouwt 
eenblokhut.nl 



Dit wordt dus mijn laatste officiële  
handeling namens het bestuur, niet als 
het bestuur want sinds eergisteren sta 
ik op de keien als wethouder van  
Diemen, maar ik vind het ontzettend 
leuk dat ik dit mag doen, want het is 
voor mij wel een soort basritme in mijn 
12-jarig bestaan: de plek voor Scouting 
in het Diemerbos. 
Ik trof in mijn la, toen ik wethouder 
werd 12 jaar geleden, een overdrachts-
dossier aan waarin wat dingen werden 
genoemd. En 1 van de dingen die daar 
werden genoemd was de wens van de 
Scouting om naar het Diemerbos te 
gaan, dat is 12 jaar geleden. 
 
En toen zich dat meldde, ging er bij mij 
een belletje rinkelen, dus ja dat is blijk-
baar een wens.  
 
We zijn toen bezig geweest met het op-
knappen en uitbreiden van het  
Diemerbos. Het lukte jullie niet om al 
het geld te hebben op dat moment.  

En 1 van de vele stapjes in dat 
proces waren dat we op kosten 
van de opknapbeurt van het bos 
hier deze plek gekapt hebbenen 
na veel gedoe weer opgehoogd 
hebben en toen zaten er een 
hoop stuwen in. Allemaal leed 
en ellende.  
 
Maar iedere keer opportunis-
tisch en dat is voor mij een deel 
van het werk van een wethou-
der: pak de kansen als ze er zijn, 
dat betekent opportunistisch.  

 
Bijvoorbeeld riool en stroom op de 
momenten dat het kan aanleggen, 
wegmoffelen in de rioolheffing, be-
dankt allemaal daarvoor. Dat zijn al-
lemaal nuttige dingen om te zorgen 
dat het kan.  
 
En waarom doe je dat nou? Als mij 1 
ding is opgevallen wat het verschil is 
tussen Diemen en Amsterdam: Dat 
zijn net zulke mensen, maar in  
Diemen zijn ze een gemeenschap.  
 
In Diemen hebben we nog organisa-
ties, zoals Scouting, die zoals ik al 
vroeg ontdekte een restje van de ka-
tholieke zuil in Diemen is en dan zie 
je allerlei verbanden lopen, oh ver-
domd, ja natuurlijk… heel nuttig.  
Maar de protestanten mogen lid 
worden heb je me verteld. Doe dat 
vooral. En heidenen ook zoals ik.  
 
(lees verder op de volgende pagina) 



Die kracht van die  
gemeenschap, dat is wat je 
hier ziet: die verbindingen 
met bedrijven, organisa-
ties, maar juist ook  
mensen, die met elkaar dit  
realiseren en die als ze de 
laatste dingen zoals het  
keukendak en de douches 
hebben afgemaakt in een  
ongelooflijk zwart gat gaan 
vallen.  Maar de vuurkuil 
moet nog, ja precies.  
 
Over die gezinnen en die 
mannen die ineens thuis 
komen. Daar maakt mijn 
vrouw zich ook ernstige 
zorgen over: dat ik opeens 
steeds thuis ben; je moet 
je wel een beetje bezig-
houden.  
 
Ik kan niets anders doen 

dan jullie allemaal  

ongelooflijk feliciteren met 

dit resultaat. Het is echt 

een heel bijzonder resul-

taat van de gemeenschaps-

zin, van de kracht van de 

samenleving via mens-

kracht en geld en slimme 

plannetjes met elkaar, dus 

applaus voor jezelf. 

Wethouder Grondel verrichte ook de  
onthulling van het naambord: 
 
Ik kan verklappen dat ik zelf ook een naam 
had ingeleverd, maar ik weet nu als een van 
de weinigen dat die het niet geworden is. Ik 
had zelf bedacht: ‘Het wilde Oosten’ omdat 
ik het een cowboyhut vindt, maar dat is het 
dus niet geworden, helaas. Ik heb hier het 
officiële  juryrapport, dat ga ik voorlezen.  
Als eerste de samenstelling van de jury, 

De voorzitter: de Burgemeester, Eric 
Boog 

Matty van Velzen, lid van de project-
groep 

Danielle Akkermans, staflid Scouting Die-
men 

Arjan Driessen, lid van het bouwteam 
Eric van Dijk, de architect van de blokhut 

 

(Lees verder op de volgende pagina) 



De toelichting: 
Op een mooie maandagavond in 
mei, kwam de naamjury, zo heet 
die blijkbaar, bijeen, om een keu-
ze te maken uit 34 inzendingen. Ik 
hoorde trouwens dat er nog 1 
binnenkwam, maar die was echt 
te laat.  De variëteit aan namen 
was groot, maar al snel was de  
jury op het spoor dat het een re-
latief korte naam moest worden, 
die de lading zou dekken.  
 
De top-3 van alle juryleden, leidde  
gelukkig al tot een paar namen die 
door meer dan 1 lid als favorieten werd 
gezien. Dat bracht de lijst met namen 
terug tot 8. Het belangrijkste in de 
overwegingen was de link met scou-
ting, want  de blokhut is voor en door 
Scouting Diemen gerealiseerd. Ook de 
verwarring met gebouwen of plaatsen 
met bijna dezelfde naam, is iets waar 
goed naar gekeken is, want de blokhut 
is uniek en dat zou niet ondergraven 
moeten worden. 
 
Als laatste belangrijke overweging is 
meegenomen, het gevoel, dat de naam 
op zou moeten roepen: een veilige 
plaats waar het goed toeven is voor 
onze scouts. En bij een bijna natuurlijk 
proces is de jury gekozen tot 3  
inzendingen, die samen de naam zullen 
vormen, dus aan elkaar geplakt. Twee  
inzendingen bleven bij de naam die de 
blokhut in de volksmond al heeft,  
verrassend. De derde inzending gaf 
weer wat de blokhut is, namelijk een 
huis: een veilige plaats voor scouts. 

Na al deze overwegingen, kwam de jury  
unaniem tot de naam, daar komt ‘ie 
‘Scoutinghuis De Blokhut’ 
 
De prijswinnaars zijn: 

Marga Vosveld, die had de naam ‘De 
 blokhut’ 

Johan Voswijk, klinkt verdacht hetzelfde, 
ook de naam ‘De blokhut’. Die kunnen 
de prijs delen. 

Ingrid Icke, naam ‘Scouthuis’ 
En dat is dus aan elkaar geplakt. 
Dan gaan we nu over tot de officiële onthul-
ling, dat gaat altijd mis, dus ik hoop dat jullie 
een beetje meedenken.  
1,2,3 
(applaus) 
 
Jullie zien het nu niet meer, maar net hing 
hier het 60 jaar oude wapen van de scouting 
en ik heb gisteren de zilveren speld van de 
gemeente Diemen mogen ontvangen dus ik 
kon gelijk zien dat we 60 jaar geleden de 
eendjes de verkeerde kant op hebben laten 
zwemmen, dat hebben we nog even gecon-
troleerd op het internet.  En om ervoor te 
zorgen dat jullie dat nooit meer vergeten, 
heb ik voor de zekerheid nog maar een extra 
vlag van de gemeente meegenomen.  



Goedemiddag mensen, mijn naam is Rob 

van Eck. Ik ben van Loghuis, wij hebben  

deze hele mooie blokhut mogen leveren, 

die vervolgens vol verve is opgebouwd 

door Aschwin en zijn bouwteam.  

 

Ook ik ben er al 10 jaar bij betrokken, maar 

ik heb echt zwaar respect voor Aschwin 

voor wat hij gedaan heeft  

samen met zijn mensen op basis van 2x 

een half uur instructie die wij hebben ge-

geven om zo’n tent uit de grond te trekken, 

echt respect.  

Ik zou willen vragen of het kernbouw-

team even naar voren kan komen, dat 

zijn 6 of8 mensen, want wij hebben 

nog een kleine gift, dus mag ik die 

naar voren hebben. Niet te  

bescheiden allemaal, dus kom maar 

naar voren. Want we hadden nog een 

klein cadeautje voor jullie, een kleintje 

en een grote. Dit is het kleine cadeau-

tje, het grote cadeautje staat net bui-

ten het hek om de hoek. Als jullie met 

z’n allen het grote cadeautje naar vo-

ren willen trekken, kunnen jullie nog 

1x laten zien hoe handig jullie zijn.  

Ga je gang! 

 



Bron: Diemernieuws.nl (1 mei 2018) 

Bron: Diemer Nieuws, 3 mei 2018 

In de aanloop naar de opening van de 
blokhut in Diemer Nieuws natuurlijk 
aandacht voor de opening. 



Bron: Diemer Nieuws, 
7 juni 2018 



Bron: Diemer Facebook pagina 
Nacht van weesp, 12 mei 2018 

De jaarlijkse kramenmarkt 
van het Loswal Festival 2018 
zit er op en wat een geweldig 
weer hadden we. Devin Ceelie 
laat uit de nok van de klim-
wand een mooi overzicht zien 
van het festivalterrein  
Bron: Instagram Devin Ceelie  

Bron: Diemer Nieuws, 
31 mei 2018 

In Onder Ons word de blokhut van 
Scouting Diemen genoemd.  
Bron: Diemer Nieuws, 24 mei 2018  



Bron: Diemer Nieuws, 9 mei 2018 

In het Diemer Nieuws van 9 mei ook aandacht voor het 
Loswal Festival met foto’s van onze activiteiten, zowel het 
vlotvaren als de klimwand zijn te zien.  
Bron: Diemer Neiuws, 9 mei 2018 



Aankondiging Loswal Festival. 
Bron: Diemer Nieuws, 24 mei 2018  

In het verslag van 
het Loswal Festival 
worden wij natuur-
lijk ook genoemd 
Bron:  Diemer 
Nieuws, 31 mei 2018  



Op 25 april, tekenden Scouting 
Nederland en Sligro op het hoofd-
kantoor van Sligro in Veghel een 
samenwerkingsovereenkomst. 
Met deze overeenkomst verbindt 
Sligro zich weer voor 3 jaar als le-
verancier en sponsor aan Scouting  
Nederland en haar evenementen.  
 
Met twee grote evenementen komende 
zomer op Scoutinglandgoed Zeewolde is 
het fijn om een vaste kwaliteitspartner te 
hebben op het gebied van voeding. 

Fedde Boersma, directeur van Scouting 
Nederland, geeft aan blij te zijn met deze 
overeenkomst: “Sligro en Scouting Neder-
land zijn al jarenlang aan elkaar verbon-
den. Sligro is een prettige en kwalitatieve 
partner die bereid is om met ons mee te 
denken in de uitdagingen op het gebied 
van voeding voor onze grote evenemen-
ten. Dit zorgt er voor dat onze vrijwilligers 
een goed evenement kunnen organiseren 
en de deelnemers kunnen genieten van 
de geweldige activiteiten, waardoor ze 
zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.” 

Dirk van Iperen, directeur Sligro Bezorg-
service tekende namens Sligro de over-
eenkomst en deed dat met veel plezier. 
“Ik vind het enorm positief om te merken 
dat Scouting Nederland haar evenemen-
ten steeds groter en nog  professioneler 
aanpakt. Zeker op het vlak van eten en 
drinken. Het is fijn dat wij als foodpartner 
hierin mee kunnen denken en  
faciliteren.”   

Nawaka 2018 
Nawaka is het 10-daags nationaal waterkamp 
voor alle jeugdleden en begeleiding van waters-
couting binnen  Scouting Nederland. Dit alles 
met veel activiteiten op en rond het water en 
bijzondere activiteiten in de voorbereiding naar 
het kamp toe. Verwachten worden 4.000 jeugd-
deelnemers met hun begeleiding en daarnaast 
nog eens 900  rijwillige medewerkers.  Nawaka 
wordt eens in de 4 jaar  
georganiseerd. De editie van 2018 vindt plaats 
van 6 t/m 15 augustus 2018 op het Scouting-
landgoed in Zeewolde. 

Roverway 2018 
Roverway is een internationaal evenement voor 
roverscouts (18-21 jaar) uit heel Europa dat 
eens per drie jaar georganiseerd wordt. Er doen 
ongeveer 5000 roverscouts uit ongeveer 20  
landen aan mee. Na Portugal, Italië, IJsland,  
Finland en Frankrijk, is Nederland het gastland 
van Roverway 2018 van 23 juli t/m 2 augustus 
2018. Ook deze editie belooft weer een  
onvergetelijk uitdagend en leuk feest te 
 worden! 

Scouting Nederland en Sligro tekenen 
samenwerkingsovereenkomst 

Bron: www.scouting.nl 



Groepsdagen 
 
Eens in de zoveel tijd organiseert 
Scouting Diemen een groepsdag. 
Deze staan altijd in het teken van 
een thema. Zoals 1000 en 1 nacht 
in 2009 met hier onze toenmalig 
voorzitter Gert als fakir.  
In 2012 namen gangsters het  
gebouw over en lieten de kinder 
en zien dat ze echte Gangster rap-
pers waren. Hop hop Gangster  
style! 

Drie mensen van drie  
verschillende bier merken 
komen elkaar tegen in een 
café. Twee bestellen een 
pilsje van de brouwerij  
waarvoor zij werken. De der-
de bestelt echter een cola. 
De andere twee vragen 
waarom hij geen pilsje  
bestelt. Antwoordt deze: 
"Als jullie geen bier drinken, 
dan doe ik dat ook niet!"  

Wat gebeurd er als je naast 
je schoenen loopt? 
 
Dan worden je voeten vies 
(of je sokken natuurlijk) 


