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St. Joris en Overvliegen
Vrijdag 21 april was het weer zover; het jaarlijks Sint Joris kampvuur! 

Rond een knisperend kampvuur vieren wij het verhaal van Sint Joris samen 
met kampvuurliederen en het overvliegen. Bij het overvliegen hebben wij 
dit jaar groots uitgepakt met een tokkelbaan, met behulp van de pionier-
skills van onder andere de Stam is er een hoge tokkelbaan op het terrein 
geplaatst voor onze overvliegers. 



 2

SEINLAMP ZOMER EDITIE JUNI 2017

Maar voordat de overvliegers aan dit nieuwe avontuur konden 
beginnen werd er nog eerst gezamenlijk geopend in de 
kampvuurkuil. De leden zeiden de wet op en de vlag werd 
samen gehesen. Voordat de overvliegers naar hun nieuwe 
onderdeel toe konden gaan moesten ze eerst; in een tuigje + 
helm naar boven klimmen op het platform wat tegen de boom 
aan zat vastgeknoopt. Hier werden ze vastgemaakt aan de 
baan en naar beneden gelaten waar hun nieuwe groep al 
klaar stond om ze te verwelkomen.  
Het Sint Joris is geen Sint Joris zonder de kampvuurliederen, dit jaar waren deze er daarom 
natuurlijk ook, alleen nu onder begeleiding van een echte band! De Scouts regelde dit jaar het 
kampvuur en samen staken zij dit aan onder begeleiding van het lied ‘’Hoor je het zingen van het 
vuur’’. Het verhaal van Sint Joris werd dit jaar verteld door Scoutsleiding Marco en de 
Stambegeleiding en leden Eva, Sonja en Maurits. Ieder vertelde om de beurt zijn deel van het verhaal 
met een pauze voor het zingen ertussen door. Als traditie legden de (bege)leiding van verschillende 
speltakken tussendoor ook opnieuw de belofte af. Als verassing werd er na het verhaal het 25e jarige 
jubileum van Erik en Ruben gevierd, hiervoor waren mooie speldjes geregeld en een after-party voor 
oud-leden na. 
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Brief van de voorzitter

Beste lezers, 

Het einde van 
weer een 
scoutingseizoen 
is in zicht met 
als afsluiter 
natuurlijk een 
zomerkamp! Ik 
wens jullie 
allemaal een 
gezellige tijd 
met elkaar toe! 

Na de zomer 
hopen we een doorstart te kunnen maken met de 
Bevers. Omdat de huidige leiding afscheid neemt 
moesten we op zoek en gelukkig hebben er zich 
al vier  vrijwilligers gemeld. Met hen gaan we 
eind juni om de tafel om kennis te maken met 
elkaar en kijken of we de ambitie waar kunnen 
maken. 

Ook heel positief is dat we twee gegadigden 
hebben die graag een bestuursfunctie willen 
vervullen, Henk Hoog heeft zich aangedragen 
voor de functie penningmeester en Sanneke 
Franker voor de functie groepsbegeleider. 
Komend kaderoverleg stellen ze zich voor en 
gaan we verder het traject in.

De laatste Algemene Ledenvergadering was 
op 11 mei. Naast de gebruikelijke 
onderwerpen hebben we het ook gehad over 
alcohol- en rookbeleid binnen Scouting 
Wartburg. We hebben hierover afspraken in 
ons Huishoudelijk Reglement, wat betreft 
roken geldt dat er een rookplek is in de 
kampvuurkuil, maar dan alleen als er geen 
jeugdleden zijn en wat betreft alcohol wijken 
we natuurlijk niet af van de geldende regels 
buiten ons domein. Maar het gaat natuurlijk 
ook over verantwoording naar elkaar toe. We 
hebben afgesproken dat we een veilige 
omgeving willen blijven zijn voor elkaar, en 
dat we elkaar ook erop kunnen aanspreken 
op gedrag. 

Last but not least: het is heel fijn om te zien 
en om te horen dat meer en meer ouders zich 
betrokken voelen of betrokken willen zijn bij 
de Wartburg. Ik hoop dat we de stijgende lijn 
samen, ouders, bestuur en leiding, kunnen 
blijven vasthouden en elkaar kunnen blijven 
zoeken en motiveren om mee te doen! 

Een stevige linker, Gideon
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Hulp gezocht! 
Iedere week organiseren wij met onwijs veel plezier een 
programma voor onze leden. Dit doen wij uiteraard zo 
veilig en verantwoord mogelijk, maar daar hebben wij 
veel hulp voor nodig. 

Ben je, of ken je iemand van 18 jaar of ouder en wil je meer weten, of 
zie je de uitdaging al meteen zitten? Neem dan eens contact op met de volgende onderdelen:  

Bevers | 4 - 7 jaar | vrijdag 18:00 - 19:30 | beverswartburg@gmail.com  
Welpen 1 | 7 - 11 jaar | zaterdag 14:00 - 16:00 | wartburgwelpenhorde1@gmail.com 
Welpen 2 | 7 - 11 jaar | vrijdag 18:00 - 20:00 | wartburgwelpenhorde2@gmail.com 

Scouts | 11 - 16 jaar | zaterdag 11:30 - 14:30 | wartburgscouts@gmail.com  
Zeeverkenners | 11 - 16 jaar | zaterdag 12:30 - 16:00 | 
zeeverkennerswartburg@gmail.com  

 

Op de dag van het overvliegen zag ik een 
kabelbaan staan waar ik in moest. Ik zag 

Nout eerst de kabel baan af gaan. Toen was 
ik aan de beurt. Ik klom angstig naar boven 

want ik heb hoogtevrees.  
Ik werd door Marco vastgemaakt en toen 

ging ik naar beneden. Ik ging heel snel naar 
beneden!  Toen werd ik door Gijs 

opgevangen en ik werd losgemaakt. Toen 
ging ik naar mijn nieuwe groep genaamd 

de zeeverkenners. Er kwamen ook nog 
andere van de kabelbaan en dat was 

overvliegen.  
Einde Stefan 

St. Joris en Overvliegen verteld door zeeverkenners

Hoi, 
Het was heel erg leuk van Sint-Joris. Het 
kampvuur was best mooi. Dit was de 1e 
keer dat er een band bij was om ons te 

begeleiden met muziek. Het zingen was 
niet zo heel erg luid. Ze hebben dit jaar een 
modernere versie gekozen als verhaal. Het 
vuur werd met fakkels aangestoken waarna 
de stokken rechtop werden verbrand. De 
mensen die het verhaal voorlazen waren 

erg spontaan.  
We gingen ook overvliegen en het was best 
een leuk idee om als een soort kabelbaan 
naar de volgende groep over te vliegen. 

Groetjes, Thelma 
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mailto:wartburgwelpenhorde2@gmail.com
mailto:wartburgscouts@gmail.com
mailto:zeeverkennerswartburg@gmail.com
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Hallo ik ben Nout, 
Ik ben overgevlogen naar de 

zeeverkenners. Ik was eerst bij de welpen. 
Dat was heel leuk. Ik ben samen met Stefan 

overgevlogen. Ik heb een keer bij de 
zeeverkenners gekeken en voor de rest heb 
ik gewoon mijn gevoel gevolgd. We vlogen 
over met een kabelbaan. Eerst klommen we 

de ladder op en in de boom werden we 
beveiligd. Toen sprong ik naar beneden en 
zwaaide naar de welpen en toen liet ik mij 

gaan. De rem van het touw deed een beetje 
pijn en toen was ik een zeeverkenner. Toen 
vloog Stefan over en daarna twee andere 
mensen. Toen gingen wij St. Joris vieren. 

We gingen liedjes zingen en naar het 
verhaal luisteren en er was een heel groot 
kampvuur. Toen gingen we marshmallows 

eten omdat ik die maandag jarig was.  
Groetjes Nout 

Hallo,  
Mijn naam is Gijs en ik ben op de avond 
van vrijdag 21 april overgevlogen van de 

zeeverkenners naar de Loodsen. Dit 
gebeurde door middel van een 

waanzinnige kabelbaan, die van hoog in de 
boom helemaal naar de andere kant van 
het terrein ging. Dit was ontzettend knap 
gemaakt daarvoor mijn complimenten! 
Toen ik als allerlaatste aan de beurt was, 

trok ik mijn tuigje aan, klom naar boven en 
maakte mij vast aan de kabel en daar ging 
ik. Het was een ontzettend mooie ervaring, 

tot mijn vlucht plotseling werd 
onderbroken. Ik werd terug naar boven 

getrokken en halverwege vast gemaakt en 
ja hoor daar hing ik. Uiteindelijk werd ik 

toch nog losgemaakt en was ik officieel een 
loods. 

Groetjes, Gijs 

We kwamen aan en er hing een kabelbaan 
in de lucht voor het overvliegen. Maar eerst 
moesten we openen. Dat deden we in de 

kampvuurkuil met een zelfgemaakte 
vlaggenmast. Daarna gingen we 

overvliegen, er waren 2 welpen, 1 
zeeverkenner & 2 scouts die gingen 

overvliegen. 
Daarna begon het kampvuur en dat werd 

door 4 stokken met vuur aangestoken. Toen 
gingen we een liedje zingen en daarna 

werd er een stuk verhaal verteld en 
vervolgens gingen we weer zingen enz. Er 

was dit jaar ook een band. Dat was heel 
leuk en mooi. We moesten ook nog een 

keer de belofte afleggen en toen was het 
afgelopen. Wij kregen chocolademelk en 

koekjes en toen gingen wij naar huis. 
Groetjes Marloes 
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Afgelopen april hebben we bij de Bevers de eerste 
ouder-kindopkomst ooit gehad!  
 
Een leuke opkomst waarbij we samen spelletjes 
hebben gedaan zoals skippyballen en een 
ballonnenrace. De Bevers vonden het erg leuk dat 
er ouders meededen. Voor de ouders was het meer 
een verrassing; die hadden waarschijnlijk niet 
gedacht dat ze het onderspit zouden delven in een 
zinderende Skippybal-race. Gelukkig heeft iedereen 
het er zonder kleerscheuren van afgebracht. En zijn 
wij nu vol op bezig met genieten van de kansen die 
het mooie weer ons brengt en Ravotten en 
banjeren we lekker door het Vliegenbo. Hhier 
bouwen we ongeveer om de week dezelfde hut 
op die steeds weer gedemonteerd wordt! Het is 
nog maar even tot het beverkamp ( 14 - 15 - 16 
Juli ) waar de Bevers nieuwe plekken gaan 
ontdekken en het einde van Beverkamp is ook 
de laatste opkomst van Hippe & Snabbel die na 
een mooie tijd beverleiding te zijn geweest 
stoppen! 

De laatste tijd hebben wij de hulp gehad van 
Jesse die het mogelijk heeft gemaakt dat wij de 
bevers konden doorzetten tot de zomer. 

 
Na de zomer is het nieuwe 
ronde nieuwe kansen. waarna 
met een beetje geluk een 
nieuw te vormen 
beverleidingteam de bevers 
voortzetten.  

Groetjes van Snabbel 

Beverberichten

Nu eindelijk het zomerse weer door begint te komen kunnen we tijdens de opkomsten er 
weer lekker op uit. In de winter hebben we 4 boten weer volledig opgeknapt met een mooie 
nieuwe laag lak. De boten hebben we weer te water gelaten en opgetuigd en daar genieten 

we nu weer vol van. Zo gaan we heerlijk zwemmen, barbeknoeien en zeilen tijdens onze 
opkomsten. En als er geen wind is gaan we er op uit met onze nieuwe sleepboot “De 

Drakkar”, waarmee we lekker door Amsterdam gaan tuffen. Als het dit weer blijft kunnen we 
niet wachten tot de zomervakantie begint! 

Loodsen te water
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Ieder jaar organiseren scoutingregio's de 
regionale scoutingwedstrijden. In 
Amsterdam Amstelland heten deze de 
PaRoBa (Patrouille Ronde Bak). Deze 
wedstrijd is bedoeld voor de scouts leeftijd 
(11-15 jaar) en onze Scouts en 
Zeeverkenners doen ieder jaar mee.  

Tijdens de Regionale Scouting Wedstrijden 
moeten de ploegen (paroba’s) zichzelf 
bewijzen door middel van het zelfstandig 
kamperen. De ploegen maken daarbij zelf hun 
kampkeuken van pionierhout, koken hun 
eigen voedsel op houtvuur en lopen een hike. 
Door het juist uitvoeren van opdrachten en 
meedoen met spelletjes, kunnen ze punten 
verdienen. Ook wordt er gelet op 
samenwerking, sfeer, hygiëne en andere 
zaken door een kundige jury. De beste ploeg 
met de meeste punten wint de Paroba en mag 
samen met de nummer 2 en 3 naar de LSW 
(Landelijke Scouting Wedstrijden). Koen en 
Fleur van de Zeeverkenners vertellen over 
hun PaRoBa ervaring.  
 
Wij gingen naar PaRoBa. (Patrouille Rondes 
Bakken). Wij waren er als eerste van onze 
groep, waarna Gijs en Marloes en toen pas 
Jens kwamen. 

Toen gingen wij ons aanmelden bij de poort 
en gingen we door de poort. Daarna gingen 
wij alles sjouwen naar onze kampplek. Dat 
was erg vervelend. Toen gingen wij de tent 
opzetten, dit was ook erg vervelend. Daarna 
gingen we de keuken bouwen, dit was ook 
erg vervelend. Toen kwam de jury langs, die 
gingen dingen uitleggen. 

We gingen naar het theater en daarna een 
spel spelen. Wie had gewonnen mocht als 
eerste na de XL weg. Wij waren als eerst, 
maar Koen kwam erachter dat hij zijn zakmes 
was kwijtgeraakt. Toen gingen wij slapen. Wij 
werden wakken en gingen toen ontbijten. Dat 
waren pannenkoeken en tosti’s. Daarna 
gingen we de hike doen. We gingen 
veterstrikken bij post 1 en bij post 2 
spiderman na doen enz.  

Onze lunch was een zak chips en fanta. We 
kwamen eindelijk terug. Toen gingen we erg 
lang chillen met een zak noten en zure 
matten en zit zakken en een fles cassis. Toen 
gingen we koken, daarna naar het theater 
met erna een groot spel en weer terug naar 
het theater. En toen weer slapen.  

De PaRoBa
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De laatste dag was snel; we hadden spellen 
gedaan, toen opruimen en dan eindelijk de 
uitslag en toen lekker weer naar huis.  

Einde!! Koen en Fleur

De HIT

De HIT is een landelijk evenement van 
Scouting Nederland. Het staat voor Hikes, 
Interessekampen en Trappersexpedities, en 
wordt ieder jaar gehouden in het 
Paasweekend. Op verschillende plekken, 
verspreid over Nederland (en een beetje 
België en Duitsland) kun je alleen of met je 
scoutingvrienden naar een leuk en gezellig 
weekend, samen met andere scouts uit het 
hele land. Ook dit jaar deden verschillende 
leden van de Wartburg mee met 
verschillende HITs.  

In deze Seinlamp vertellen Scout Anouschka, 
Zeeverkenners Olivia, Bruce, Maria en Isabel 
en Explorers Nicolaas en Huub over hun 
avonturen tijdens hun HIT. Anouschka was 
met haar vader te vinden op de ouder-kind-
hike in Baarn, onze zeeverkenners waren een 
weekendje weg naar de GeocashHIT in 
Hardewijk en Nicolaas en Huub waren te 
vinden in de weelde van 'Niet Zomaar een 
HIT'.

HIT was leuk 

In april ben ik met mijn vader naar de Ouder-
Kind-Hike Baarn geweest. In twee dagen 
liepen we van Austerlitz naar Baarn. De 
eerste dag moesten we verzamelen in Baarn. 
Met de bus zijn we toen naar Autsterlitz 
gebracht. Daar hebben we eerst de tent 
opgezet en daarna hadden we een leuke 
wandeling met de boswachter. Toen we terug 
kwamen van de wandeling konden we de 
ingrediënten voor ons avondeten ophalen: 
wraps. De maaltijd hadden we bereid op ons 
eigen kookstelletje. Daarna nog liedjes 
gezongen zij het kampvuur.  
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De eerst nacht was koud: 3 graden boven nul 
en veel regen. We hadden bijna alle kleren die 
we bij ons hadden aan gedaan. Toen we 
wakker werden kregen we ons ontbijt: eieren 
met spek. Heerlijk! Toen we na het ontbijt 
wilden gaan lopen begon het net te hagelen. 
Toen dat voorbij was zijn we toch op pad 
gegaan. Ook de rest van de dag was koud en 
regenachtig. We hebben 6 uur over de tocht 
gedaan. 

Na de wandeling moesten we de tent nog 
opzetten en vervolgens weer ons eigen diner 
maken: macaroni. Daarna weer liedjes 
gezongen en broodjes gebakken bij het 
kampvuur. Ook tijdens de tweede nacht was 
het koud en regenachtig.  

De derde dag hadden we gelukkig mooi weer. 
De wandeling was gezellig. We liepen onder 
andere langs paleis Drakestein. We eindigden 
bij scoutingterrein Baarn. Na het kopen van 
een paar mooie souvenirs hebben we onze 
spullen ingepakt en zijn we weer lekker naar 
huis gegaan.  

Het was een mooie ervaring! 

Anouschka 

Hit 2017 Harderwijk 

Hit begon al goed toen ik (Bruce) 5 minuten 
later aan kwam en de rest was er niet. Twee 
uur later kwamen Isabel en Maria 
aanwaggelen. Ze vroegen of de tent al stond 
maar Bruce dacht dat Maria een tent mee zou 
nemen, dus hadden wij geen tent. Olivia was 
op schoolkamp en ze zou later komen dus 
belden wij haar om te vragen of zij aan een 
tent kon komen, gelukkig was dat het geval. 

Bruce, Maria en Isabel gingen geocashen. 
(Kom modern schatzoeken in de 21e eeuw bij 
GeocacheHIT, een actief en sportief kamp, 
waarbij je te voet en te fiets op pad gaat op 
zoek naar de verloren schatten van de 
Veluwe) Maar de app die wij moesten 
gebruiken deed het bij niemand behalve bij 
Bruce maar hij had geen 3G, wij bleken niet 
zo goed te zijn in het vinden van de cachen. 
Toen we terig kwamen gingen we eten koken. 
Wij kookten shoarma met worteltjes enz.  

Toen kwam ook Olivia aan, wij gingen de tent 
op zetten met een beetje hulp. Uit eindelijk 
sliepen we met z’n 4tjes in een 2 persoonstent 
en een bagage tent. ’s Avonds was er nog een 
kampvuur. De volgende dag gingen we de 
hele dag geocachen.  
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Op een gegeven moment wisten we niet meer 
hoe we terug moesten. We konden het niet 
vinden op Google Maps, maar toen wij het 
eindelijk waren kwamen we er achter dat wel 
al de tijd een kaart in onze tas hadden. We 
gingen terug fietsen langs een cash waarvan 
we de avond er voor het raadsel er van 
hadden opgelost.  
 
Toen we terug waren gingen we even chillen 
en daarna koken. We aten nasi maar het was 
heel raar want de ingrediënten klopte niet, 
het was wel erg lekker geworden. ’s Avonds 
gingen een nacht cash lopen. Het was erg 
donker en we vonden het eng op een of 
andere reden. Daarna gingen we nog 
weerwolfen spelen.  
 
De volgende ochtend hadden we paasontbijt 
met gekookte eieren en bolletjes. Na het 
ontbijt moesten we de tenten gaan inpakken 
en alles opruimen. Toen gingen we nog een 
paar cashes  doen. Het was echt heel gemeen 
want we fietsen echt recht naar het 
dolfinarium toe maar 200 meter ervoor stopte 
we en moesten we de fietsen parkeren. Toen 
gingen we een cash doen, het ging ook nog 
regenen dus we hadden er geen zin meer in. 
De cash was een raadsel dus dat duurde heel 
lang, daarna moesten we er nog 2 doen. Toen 
we terug kwamen gingen we afsluiten en was 
het klaar. Er was ook een scoutshop waar we 
nog een paar dingen gekocht hadden.  
 
Groetjes, Isabel, Bruce, Olivia en Maria

Pizza’s met Ilja Leonard Pfeijffer.  

Ieder jaar is er een fenomeen in scouting-
land; De HIT. En wie zijn wij dan om hier niet 
aan mee te doen. Uur na uur speurden wij 
(Huub en ik) de heuse HIT-courant af naar 
geschikte, redelijk betaalbare HIT’s. Onze 
jeugdige oogballen spiedden links en rechts 
en zagen uiteindelijk één HIT die ons het 
meest aansprak, de “Niet zomaar een HIT”. 
Wij schreven ons vol goede moed in onder de 
naam “de malse makkers”.  

 Toen in het paasweekend de tassen 
waren gepakt, gingen we op weg naar de HIT. 
Deze HIT zou in Baarn en haar contreien 
plaatsvinden en o wat keken deze twee 
roekeloze raasdonders er naar uit. Wij stapten 
nog nauwelijks het terrein van Buitenzorg op 
of wij werden getrakteerd op een heerlijke 
kop koffie en een suikerspin.  

Ook werden we uitgerust met een 
puzzelboekje dat puzzels bevatte die wij 
moesten oplossen. Uit deze oplossingen 
kwamen coördinaten, die leidden ons dan 
weer naar de juiste plek. Goedgeluimd 
vertrokken wij naar onze eerste post. Het was 
lekker weer en wij werden vergezeld door 
twee plat Haags pratende jongens. 
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Bij de tweede post kregen wij van Erwin (die 
een sterke gelijkenis vertoont met Ilja 
Leonard Pfeijffer) en zijn kornuiten een 
heerlijke hamburger voor onze puberale 
neusjes geschoven. Zo ging het eigenlijk drie 
dagen lang, lopen door de bossen en langs 
mistroostige dorpjes, terwijl uit de telefoon 
van mijn kompaan de zoete tonen van arctic 
monkeys  kwamen.  

Maar wij zouden de Wartburg niet zijn als we 
niet minstens één keer faliekant zouden 
verdwalen. Het begon ietwat te schemeren en 
wij waren op weg naar de overnachtingsplek. 
Die konden wij helaas niet vinden. Wij 
kwamen als laatste aan op het terrein alwaar 
wij werden verwelkomt door twee vrolijke 
pizzabakkende kerels. 

Al met al kunnen wij stellen dat dit 
paasweekend zeer zeker werd opgeleukt met 
deze guitige ervaring. Niet zomaar een 
ervaring.  

- Nicolaas  

In het weekend van 22 april ben ik samen met 
mijn medeleiding Cor (Sona) van de 
zaterdaghorde drie dagen op het scoutcentrum 
in Amstelveen geweest voor het tweede 
weekend van onze officiële kwalificatie als 
welpenleiding. 

Het weekend bestond vooral uit theorielessen 
over de dingen die scouting Nederland zelf te 
bieden heeft, zoals de specifieke doelen die wij 
als vrijwilligersorganisatie streven om te 
bereiken, maar ook over de geschiedenis en 
origine van scouting zelf. 

Deze theorie kregen niet alleen maar te 
verduren door middel van een monoloog waar 
we naar moesten luisteren maar het werd ons 
ook wat actiever duidelijk gemaakt door middel 
van een soort triviant die hierop gericht was 
maar ook met spellen zoals hits die daarvoor op 
waren aangepast. 

Voorafgaand aan dit weekend was de bedoeling 
dat je op stage ging bij een andere groep. 
Hiervan was natuurlijk de bedoeling dat je 
nieuwe connecties maakt buiten je eigen groep 
maar ook dat je een keer een ander idee krijgt 
van hoe je een opkomst kan organiseren.Het 
afronden van je kwalificatietraining doe je dan 
ook door het organiseren van een opkomst voor 
de groep waar je stage hebt gelopen, wat voor 
mij bij scouting Holendrecht in Reigersbos is.  

~ Maurits (Mang) 

De Kwalificatietraining
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Tijdens de Nationale 
Herdenking herdenken we de 
Nederlandse slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog en 
oorlogssituaties en 
vredesmissies nadien. Ook de 
leden van Scouting Nederland 
zijn aanwezig bij de nationale 
en lokale herdenkingen. 
Scouting Wartburg staat al vele 
jaren op het Monnikkendammerplantsoen en 
zo ook dit jaar. 

Om 19:30 druppelden de leden 
langzaam binnen op het plein 
en om 20.00u, tijdens de twee 
minuten stilte, stonden wij met 
zeker 30 leden in uniform. Het 
programma werd zoals ieder 
jaar gevuld met gedichten van 
de IJdoornschool. Waar de 
boodschap nogmaals helder 

wordt: "Dat nooit meer….".

De dodenherdenking

Afgelopen mei was het 
weer zover! De 
AmsterStam ging op het jaarlijkse weekendje. 
Dit jaar vertrokken we 
richting Onstwedde, 
Groningen. Met veel geduw 
en geprop paste alles in de 
auto’s en konden we al snel 
vertrekken. We kwamen 
vrijdagavond aan, maar 
waren best moe van de 
lange rit en besloten na 
enkele potjes Cards Against 
Humanity en een glaasje 
warme chocolademelk 
(dankjewel Maurits) te 
gaan slapen. 
Zaterdagochtend konden 
we gelukkig uitslapen en 
rustig onze dag starten. 
De ochtend begon goed 
met een paar prachtige 
blije selfies van Frank, 
die ’s ochtends vroeg 
terug naar Amsterdam 
was gereden omdat hij 
moest werken. 
Vervolgens was het tijd 
om te gaan midgetgolfen, 
wat een groot succes was. 

Ook zijn we erachter 
gekomen dat we 

bijzonder slecht zijn in alles in 1 keer kopen 
bij de supermarkt, want 
Maurits kon nog 3 keer terug. 
Zondag begonnen we rustig 
aan met inpakken.  
Toen we op het punt van 
weggaan stonden, kwamen 
we erachter dat er een heus 
trekkersfestival in de buurt 
was. We hebben onze beste 
puppy-ogen opgezet en 
konden zo gratis naar 
binnen. Hoewel de meningen 
verdeeld waren, kwamen we 
uiteindelijk toch al vrij snel 
tot de conclusie dat de 
festivals in Amsterdam leuker 

zijn en vertrokken we naar 
huis. Al met al was het 
supergezellig met iedereen 
en een leuk voorproefje 
voor kamp!

Stamweekend
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Weken geleden werd er heel veel gespeeld 
Als welpenleiding is dat wat je wilt 
Drie opkomsten vol met spelletjes 
Ja, ik maak hier geen gebbetjes 

Daartussendoor veranderde de horde met de week 
Alexandra, dieuwertje en Daantje doen nu ook mee 

Geïnstalleerd zijn Jet, Rosa en Freek 
Ook tegen vakantie zegt de leiding trouwens geen nee 

Als het daarna maar weer van drukte gonst 
En dat het liefste met een ouderopkomst 
Na omgekeerd verstoppertje te spelen 

Hebben de ouders bij 
vlaggenroof in het bos 
de vlag kunnen stelen 

De ouders hebben niet nutteloos lopen wezen 
Ze hebben de wet genoemd en de vlag gehesen 

Laatst was er ook nog jungledag 
Waar ik heel veel welpjes zag 

Wat we ook kwijt willen in de Seinlamp 
Is dat we er net zo veel willen op kamp 

Na zulk een Sinterklaasgedicht zonder weerga 
Krijgen jullie de welpengroet van Bagheera

Welpengedicht

Op 10 juni werden 4 stamleden geïnstalleerd. Pakho, 
Jimmy, Adnan en Elisa.  
Toen we aankwamen moesten we alle vier buiten wachten 
terwijl de rest binnen nog wat aan het voorbereiden waren. 
Wanneer ze klaar waren werd er uitgelegd wat de bedoeling 
was. Ze hadden overal ballonnen verstopt met daarin onze 
insignes en een quizvraag. Als we de ene vraag goed hadden 
werden we doorgestuurd naar de volgende ballon. We 
werden ingedeeld in 2 teams: Jimmy en Adnan en Pakho en 
Elisa. Toen konden we beginnen. Er waren ballonnen in de 
wc, aan de vlaggenmast, in het tentenhok, aan de kapstok en 

in de prullenbak in de kampvuurkuil. Uiteindelijk waren alle 
quizvragen beantwoordt en alle insignes gevonden waardoor 
de installatie echt kon beginnen. We moesten allemaal 
omstebeurt onze linkerhand op de vlag leggen en de 
Scouting wet opzeggen. Daarna werden onze insignes op 
onze blouse gespeld en hoorden we echt bij de stam!  
Door: Elisa Fontaine.

Installatie bij de Explorers
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Hallo scoutingvriendjes… 

O, o, wat hadden de welpen van de zaterdag 
toch een spetterend weekend. 

Het was hilarisch, gezellig, leuk, vrolijk, 
vermoeiend, nat, heet, heel spannend, etc.  
We waren na afloop gaar als boter en hier lees 
je waarom: 
Er was eens……  
Een stoere horde, eigenlijk DE stoere horde van 
de Wartburggroep, hihi. 

Omdat ons zomerkamp als thema Piraten heeft, 
moest daar natuurlijk mee geoefend worden 
tijdens een oefenkamp in ons clubhuis. 
Ja hoor, daar kwamen ze aan, onze stoere 
minipiraatjes! 

Op vrijdagavond konden ze 
aanmonsteren op ons stoere schip De 
Wartburgiana. 

De lol zat er al goed in, want ondanks 
een gezellig avondspel konden de 
kinderen maar niet slapen… was 
stiekem wel warm in de zaal, maar 
uiteindelijk was Klaas Vaak toch wel de 
sterkste. 

De volgende dag was het aangenaam buiten en 
werd er druk gespeeld met en door de leiding. 

Raksha en Bagheera en Hathi stonden zich al 
uit te sloven in de keuken voor het avondmaal: 
we gingen die middag op stap en zou erg 
vermoeiend worden! 

Na de lunch werden door de leiding 
rugzakken met drinken ingepakt, Sona 
had al zakjes met snoep gemaakt voor 

onderweg en daar gingen we dag: op weg 
naar een spannend avontuur….. 

De wandeltocht eindigde bij het 
scheepvaartmuseum en daar was een 
afspraak gemaakt om met een gids de 
Amsterdam te verkennen. 

Nou nou, wat we daar moesten doen om 
volleerd zeeman (stiekem piraat) te worden: 
wel vijf proeven: 

1: blijven liggen in de hangmat met flinke 
storm op zee en niet misselijk worden. 

Dat ging goed, sterker nog, niemand werd 
ziek maar had juist reuze lol! 

2: het groeten van de kapitein: dit was een 
heel ritueel, maar iedereen deed dat goed.  

3: zoeken naar spullen in het ruim; er raakte 
wel eens wat zoek, dus moest er gezocht 

Weekend Welpen 1
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5: schepen werden ook overvallen en die 
moesten verdedigd worden met kanonnen; er 
was een bepaalde manier van werken en ook 
voor deze proef zijn de 
piratenwelpen 
geslaagd. 

Daarna was het even 
pierewaaien op een 
pleintje vlakbij en 
toen de terugtocht… 
die was eigenlijk net 
zo lang als de 
heenweg, maar veel 
heter!Erg snel ging het niet, maar dat was 
niet erg. Sona zei op een gegeven  moment 
dat we zes uur om te eten niet gingen redden 
en Raksha zei dat ze dat ook echt niet van 
plan was. 

Dus werd er om zeven uur gegeten en wat 
gebeurde er toen? De grote pan met 
rommelroni (vier verschillende pastasoorten 
in één pan, hihi) en de grote pan met 
verrukkelijke saus…. gingen helemaal leeg!!!!
Als toetje vlaflip zoals jij ‘m wou en iedereen 
zat knorretje vol! Maar…. toen Sjors van 
Raksha toch uit de waterkan mocht 
drinken….. kreeg hij de kan over zich heen… 
Sona zat in de buurt en die zag zijn kans 
schoon! Dit was natuurlijk hilarisch en vrolijk. 
Later zijn Bagheera en Hathi (tweeling) 
opgehaald door hun ouders: helaas hadden 
zij voor de zondag andere afspraken, dus 
moesten zij afscheid nemen. Niet voor lang, 
want zij gaan mee op zomerkamp! 
 

 
De volgende ochtend voor ontbijt had 
Raksha broodjes en croissantjes gebakken, 
spek gebakken en roerei gemaakt. Dat was 

natuurlijk erg lekker!  
 
Inez en Tristan 
werden opgehaald, 
want ook zij hadden 
andere afspraken. 
Daarna opruimen en 
corvee doen en de 
spelletjes die de 
leiding had bedacht, 
vielen allemaal in het 

water….. echt waar! 

Sona had een mooi parcours uit gezet voor 
een heerlijke waterestaffette. Die begon 
goed. Met het meten ging het een beetje 
mis, want Raksha morste bij de eerste 
groep, dus heeft zij ook gemorst bij de 
tweede. 

De tweede keer ging ook goed, alleen stond 
Sona vlak bij haar toen er weer gemeten 
moest worden en Raksha had die beker 
water in haar handen….. kortom, Sona was 
nat! Toen hebben de welpen nog één keer 
het parcours gelopen en ook dat ging goed 
en door één of andere reden is er een 
enorm watergevecht ontstaan! 

Dit was zo leuk en heerlijk afkoelend en 
wat een lol! Raksha en Sona waren 
kletskledder nat en Baloe en Mang moesten 
het ook ontgelden. Zo leuk!!! Daarna had 
Sona de tafel voor een picknick klaar 
gemaakt zodat we even konden rusten en 
wat eten en drinken. 

Als geniale afsluiter was een ijsje halen bij 
IJskoud De Beste!Moe maar voldaan ging 
iedereen weer naar huis. Het was een zeer 
geslaagd weekend 
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Afgelopen zaterdag was het weer zover: 
het jaarlijks pannenkoekenbenefiet op het 
clubhuis georganiseerd door de stam. De 
stam organiseert dit pannenkoekenfestijn 

elk jaar om geld op te halen voor hun 
zomerkamp. Dit jaar gaan ze naar Polen!  

Vanaf half 6 kwamen de mensen 
binnendruppelen. Ouders, vrienden, 

welpen iedereen was uitgenodigd. Omdat 
het hartstikke fijn weer was kon iedereen 
lekker in de frisse buitenlucht en in het 

zonnetje genieten van de pannenkoeken. Er 
waren weer een heleboel verschillende 

soorten pannenkoeken om te proeven, er 
stonden zelfs s’mores pannenkoeken op het 

menu! De marshmallows met chocolade 
werden ter plekke boven een vuurkorf 

gesmolten, wat voor een hele leuke sfeer 
zorgde. De stam bakte zoveel 

pannenkoeken als ze konden voor de bijna 
80 gasten en de obers renden maar aan 
met nieuwe borden. Nadat iedereen zijn 
buikje rond had gegeten ging de koffie 

rond en was het al weer tijd om naar huis te 
gaan. Na alle bonnetjes geteld te hebben, 
blijkt er toch bijna 400 euro opgehaald te 

zijn! Geweldige prestatie! 
Het was een hele geslaagde avond en we 

hopen dat iedereen die er was er van heeft 
genoten. Wij 

kijken in 
ieder geval 
alvast uit 

naar 

Sinds 24 augustus 2013 is een aantal mensen 
bezig om een nieuwe speltak op te richten. Ik 
was een van de uitgekozene om het gehele 
proces van deze uitdaging mee te maken. We 
begonnen met 6 man sterk en zijn uitgegroeid 
tot een groep van 18.  Samen hebben we veel 
meegemaakt, waaronder 3 geweldige kampen, 
behoorlijk wat weekenden, een zwemwedstrijd 
met overstekende badeenden, hier en daar wat 
feestjes en niet te vergeten veel leermomenten! 

In de afgelopen jaren zijn we niet alleen 
gegroeid in ons aantal leden. Persoonlijk heeft 
elk individu dingen geleerd en zijn we als groep 
naar elkaar toe getrokken. Wel is gebleken dat 
de 'oudere' leden wat verder zijn in het 
zelfstandig organiseren van bepaalde 
activiteiten en is er besloten dat we onze 
uitdaging gaan verleggen. Dankzij alle dingen 
die wij de afgelopen jaren geleerd hebben, de 
geweldige mensen die erbij zijn gekomen en de 
strijders die er vanaf het begin al bij zijn, 
kunnen wij met trots zeggen dat we veel bereikt 
hebben. Zo veel zelfs dat we gaan uitbreiden 
naar nog een speltak! 

Met 5 mensen gaan we de nieuwe uitdaging aan 
om als 18+ groep te gaan draaien. Hierbij 
hebben we geen begeleiders meer, maar een 
coach die onze enthousiaste, unieke en niet 
altijd even goed doordachte plannen kan 
aanhoren. Om dit nieuwe avontuur in werking 
te zetten hebben we een af-Stam (See what we 
did there) plan bedacht. We beginnen met eens 
in de maand zelf een opkomst te plannen, 
daarna twee keer in de maand, vervolgens drie 
keer en uiteindelijk zullen wij op onze eigen 
tijden gaan 
draaien.Wij 
hebben er zelf 
al exorbitant 
veel zin in en 
hopen 
natuurlijk dat 
alles lukt!

Van Explo naar Stam

Pannenkoekenfeest
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Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter 
(vrijwillig) van stichting Scouting Wartburg. De 
groep is verdeeld in een vereniging (waar Gideon 

de voorzitter van is) en een stichting.  

Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige 
vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging, 
waarbij je de mogelijkheid krijgt om in Amsterdam 

betekenisvol te zijn voor de ontwikkeling van 
kinderen? Vind je het leuk om, samen met andere 
vrijwilligers, iets op te bouwen in je eigen buurt? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Het bestuur van deze stichting zorgt onder andere 
voor het financiële beleid binnen onze vereniging, 
onderhoud van clubhuizen en terreinen, 
verzekeringen, aanvraag van subsidies en 
sponsoring. 

Juni / juli 2017 Augustus 2017 September 2017

23 t/m 25 juni 
Scoutsweekend op het clubhuis

14 t/m 16 juli
Beverkamp op het clubhuis

22 t/m 28/29 juni
Welpenkamp, 1e welpenhorden in 
Enkhuizen, 2e welpenhorde in 
Bennekom, Scouts in Loenen, 
Zeeverkenners aan de 
Kagerplassen

2 t/m 11 augustus
Zomerkamp Explorers en Stam in 
Berlijn en Polen

3 t/m 13 augustus
Zomerkamp Loodsen in Sneek

29 augustus
Kaderoverleg
Aanvang 20.00u

1 t/m 3 september
Kaderweekend

Eerste week september
HISWA Amsterdam

22 t/m 24 september
Scout-in17 in Zeewolde

29 september t/m 1 oktober
Exxploraxxion in Zeewolde

Activiteitenkalender
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Vacature stichting-
voorzitter

Maar ook onderhoudt deze stichting contact met 

diverse instanties zoals gemeente en Scouting 
Nederland. Als voorzitter stuurt u de 
beheersstichting aan, adviseert en motiveert u de 
overige bestuursleden en ziet u toe op de 
totstandkoming van een meerjaren beleid en 

taakverdeling in de groep.  

Wij bieden u een inspirerende omgeving en 
samenwerking met andere betrokken en 
enthousiaste vrijwilligers. Met deze functie bent u 

ongeveer 10 uur per maand bezig. Lees alle 
informatie over deze vacature in de PDF op de 
website of neem contact op met Gideon Smeding 
(via gideonsmeding@hotmail.com).
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