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SEINLAMP
SINDS 1936                                                                                                                                                                                  FEBRUARI 2018

KERSTFEEST 
Het leukste feestje van 
het jaar! Lees er alles 

over op blz. 1

1
OUDERPARTICIPATIE 
Niet te verwarren met 
partici-pizza. Lees het 
verhaal van Pascal op 

blz. 8

2
KALENDER 

Kijk wat er allemaal op 
de planning staat de 

komende maanden op 
blz. 10

3

DE NIEUWSBRIEF VAN SCOUTING WARTBURG AMSTERDAM-NOORD

Afgelopen kerst zijn we als vereniging weer bij elkaar 
gekomen voor onze jaarlijkse traditie: het spelen van het 
kerstverhaal met muzikale ondersteuning.  

Vol enthousiasme vertelde Nicolaas het verhaal over de geboorte van 
Jezus. Voor een overvolle zaal zongen en acteerden we er op los. Van alle 
speltakken kwamen de acteurs om het verhaal uit te beelden. Bevers als 
schapen, welpenleidingen/stamleden/explo’s als de 3 wijzen, 
scoutsleidingen als Maria, de ster en Jezus, zeeverkenners als herders en 
ook ouders deden mee. 

Scouting Wartburg  
De leukste groep, 

met 94 jeugdleden 
en 34 vrijwilligers. 

 

Clubhuis Locatie 
Vliegenbos 

Meeuwenlaan 138b 
1022AM  

Amsterdam  

 
Clubhuis Locatie 

Adanoboot 
Schellingwouderdijk 

t/o nr 82 1023NA 
Amsterdam 
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Tussen de scenes door speelde Nicolaas liedjes op de piano zoals Oh dennenboom, Midden in de 
winternacht en vele anderen die allemaal luidkeels mee gezongen werden door het publiek. Het 
hoogtepunt van de avond was natuurlijk de schitterende geboorte van Jezus (gespeeld door Marco) 
gevolgd door de acute moedergevoelens die Johan (als Maria) kreeg.  

Nadat het verhaal ten einde was gekomen en we met z’n allen Flappie als afsluiter gezongen 
hadden werd het tijd om te eten. Veel ouders hadden eten voorbereid en meegenomen waar we 
met ons allen van hebben kunnen genieten.  

Al met al was het een geslaagde en gezellige avond en we hopen jullie allemaal volgend jaar weer 
te zien! ~Abel 
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Op 11 november 2017 was het weer raak; 
Er werd overgevlogen. Rond 13.00u 
verzamelde heel scouting wartburg zich bij 
het clubhuis en werd er met zijn allen 
geopend.  

Daarna werden de bevers, welpen, scouts en 
zeeverkenners in groepjes verdeeld waarin ze 
aan het knutselen gingen. Er werd door elk 
groepje een prachtig lampionnetje in elkaar 
geflanst. Toen alle lampionnetjes af waren 
gingen de groepjes na elkaar het bos in waar 
ze een vossenjacht gingen doen.  

Bij elke post kregen ze een leuke uitdaging of 
spelletje. Toen alle groepen na een uurtje 
weer terug waren op het clubhuis kon het 
overvliegen beginnen. De overvliegers 
moesten zich over het overvliegobject 
manoeuvreren. Het object bestond uit twee 
delen; eerst een stuk dat bestond uit een 
primitieve touwladder die tussen twee bomen 
was gespannen en daarna het tweede deel 
wat een spinnenweb was waarbij er tussen 
een web van touwen geklauterd moest 
worden.  

Er vlogen vijf bevers over: Sybe vloog naar de 
zaterdag welpen en Niels, Odin en Quiryn 
vlogen naar de vrijdag welpen. De zaterdag 
welpen namen op hun beurt afscheid van 
Tristan, die nu bij de zeeverkenners zit. Ook 
Freek en Flip van de vrijdag welpen zijn daar 
nu te vinden. Max vloog van de vrijdag over 
naar de scouts. Bruce, Jens en Gijs namen 
afscheid van de zeeverkenners om eindelijk 
loods te worden. De explorers zagen 
Mayenka, Feline, Maurits & Jesse vertrekken 
die daarbij een nieuwe speltak, de stam, 
vormden. 
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Nadat de bevers en de welpen hun best 
hadden gedaan op het obstakel ontstond er 
tussen oudere overvliegers een soort 
wedstrijd van wie er op de vreemdste manier 
over heen kon, bijvoorbeeld ondersteboven of 
onder het object door. Na de ceremonie was 
er koffie, chocolademelk en koekjes en werd 
er met zijn allen weer gesloten. ~ Jesse

Overvliegen
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Dit jaar met overvliegen hebben wij 2 
verkenners mogen uitzwaaien die naar de 
loodsen zijn gegaan. Jens en Bruce gingen 
dus de barre tocht aan op naar een andere 
groep. Wij wensen hun veel plezier bij de 
Loodsen. Maar niet getreurd want wij kregen 
3 nieuwe zeeverkenners erbij. Want ook 
Freek, Flip en Tristan zijn de barre overtocht 
aangegaan om naar ons toe te komen en dat 
was hun ook goed gegaan. Wij heten hen van 
harte welkom bij de blauwe kant! 

Berichtje van de 
zeeverkenners

Voor ons is het dit jaar geen geheim voor kamp. 
En dat is voor ons helemaal geen ramp.  

Wij zijn dan al begonnen met voorbereiden.  
Het is namelijk een kamp voor alle leeftijden. 

NaWaKa zo wordt het genoemd.  
Ja zeker en het is wereldberoemd.  

Het is op Landgoed Zeewolde van 6  t/m 15 
augustus. Het wordt dan ook FANTASTICUS! 

ZoKa teaser 
Zeeverkenners

De explorers zijn hard bezig met het 
organiseren van hun zomerkamp. Ze hebben 
al een aantal klusjes gedaan en hebben een 
groot emballage voordeel gehad, de teller 
voor zomerkamp staat al op �€230,-! Van 21 
tot 31 juli gaan zij met de auto richting een 
wel heel bijzondere locatie aan de Donau! 

#ZoKa18 teaser

Ook de stam is druk bezig met de 
kampvoorbereidingen. Van 5 tot en met 12 
augustus zijn zij twee landen verder te 
vinden. Met een kampterrein passend voor 
een sprookje zijn zij langs de Moldau te 
vinden. Ra ra waar gaan zij heen? 

#Zoka18 teaser
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Wat gaat de tijd toch snel, we zitten alweer 
in het nieuwe jaar en wat kan er veel 
gebeuren in de korte tijd vanaf september 
toen we begonnen. 

We begonnen met een groter team, maar 
helaas krompen we naar twee. 

Yorrinda en Astrid hebben de schouders 
eronder gezet en zijn aan het knutselen en 
bakken geslagen met de bevers. De insigne 
Fleur Kleur hadden ze dan ook echt wel 
verdiend. 

Op 4 november werden we officieel 
geïnstalleerd, samen met 6 nieuwe bevers, 
met behulp van de welpen en aanwezigheid 
van de ouders. Wat een feest! Natuurlijk 
moesten we ook in november afscheid nemen 
van onze oudere welpen en die hebben we 
een vrolijk afscheid gegeven. 

Ondertussen stonden het sinterklaas- en 
kerstfeest alweer voor de deur. Samen met de 
welpen hebben we een fantastisch 
sinterklaasfeest gevierd. Kerst was een feest 
om over te roemen. Wat een gezellig feestje 
hebben we daar met zijn allen van gemaakt; 
een fantastisch toneelspel en heerlijke hapjes 
gemaakt door de ouders. Topafsluiting van 
een top begin. 

Helaas bleek dat Yorrinda niet verder kon met 
de bevers en zijn we druk bezig geweest een 
nieuw team neer te zetten, wat ons nu gelukt 
is. Het nieuwe jaar 
zijn we dan ook vol 
vertrouwen in 
gegaan met 
inmiddels een groep 
van 15 bevers waar 
we erg trots op zijn. 

Het nieuwe team 
bestaat uit; Monique 
(Keet Kleur), Jesse 
(Rebbel), Emile 
(Stuiter) en Astrid 
(Fleur Kleur). We 
hebben al veel leuke programma’s bedacht 
die vooral op de natuur gericht zijn zodat ze 
het Bas Bos insigne kunnen behalen. De 
eerste opkomst in dit thema ging over de 
spin! 

Het was heerlijk om te zien hoe de bevers 
enthousiast aan de slag gingen met het 
maken van een spinnenweb en het spel ‘web 
in de knoop’ was echt hilarisch. 

Elke week genieten we weer van onze bevers 
en kijken uit naar wat we nog allemaal met 
ze mee gaan maken. 

Fleur 

De bevers
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Sinterklaasfeest

We hebben met de zeeverkenners het sinterklaasfeest weer als van ouds op onze boot gevierd. Helaas hadden we de nacht er voor nachtvorst gehad zodat het ook binnen vroor toen we aan kwamen. Gelukkig hadden we weer een kachel om de boel op te warmen, dit duurde alleen wel een poos voor dat het weer een beetje op temperatuur kwam.  En kwam iedereen op tijd met z’n surprise, maar helaas had niet iedereen hem mee naar de boot. Langzaam werd het lokaal gevuld met allerlei mooie surprises. Met natuurlijk een geweldig gedicht. Na eerst wat warme chocomelk om van de barre tocht weer een beetje op temperatuur te komen zijn we begonnen met de cadeaus. Met mooie uitgebreide gedichten over de te verwachten cadeaus, begon het al lekker op gang te komen en met wat dekens begon ook lekker warm te worden. En dan gauw zoeken naar wat piet er allemaal in gestopt zal heeft. Na afloop gingen we allemaal op jacht om de pepernoten te zoeken die we  in het lokaal verstopt hadden. En natuurlijk ook de verpakking in een daarvoor ontworpen plastic zak te stoppen. 
Saskia 

Ook de explorers en stam hebben 
zich vermaakt met Sinterklaas!
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Ik geniet al jaren van Scouting Wartburg. In de jaren 90 kwam 
ik als introducee bij heel wat feesten. In eerst instantie 
onwennig, anderzijds bekend met Scouting als oud welp van 
de Stephanus-groep.  

Menig oudjaar vierde ik in de oude stamhut. Foto’s zijn vast nog 
wel ergens te vinden van een bardienst waarbij het zoveelste 
sleepje werd vol getapt. Nooit ben ik zelf officieel lid geweest, dat 
zijn de kinderen nu wel. Onze zoon bij de Zeeverkenners, onze 
dochter bij de Welpen. Tegenwoordig ben ik zelf graag aanwezig bij ouder & kind 
opkomsten, Ledenvergaderingen, Sint Joris en het Pannenkoekenbenefiet.  

Tijd om terug te geven, denk ik dan maar. Zelfs werd mij gevraagd om ezel te ‘spelen’ bij het 
kerstfeest. Ach, waarom niet. Ik hoop dat er nog meer ouders zijn die een rol kunnen spelen 
binnen ‘onze’ vereniging. Blijf eens iets langer na het ophalen van je kind: de leiding van de 
diverse speltakken vinden het fijn om je beter te leren kennen. Ben je handig met klussen?
Alsjeblieft steek een handje toe. Ken jij nog een potentiële sponsor? Graag! Daarnaast is er 
nog genoeg ruimte voor (nieuwe) leiding. Indien je kunt bijdragen, meld je dat dan vooral.  

Ja, als ouder weet ik dat bij iedere vereniging tegenwoordig (tot vervelens aan toe) wordt 
gevraagd wat je kunt betekenen. Daarentegen: het is nodig en luister eens naar de mooie 
verhalen waar jouw kind mee thuiskomt. Dat willen we toch behouden? Met hartelijke groet, 
Pascal

 
Installatie Zeeverkenners 

Op 9 december was het eindelijk zo ver wij 
gingen weer installeren. 

Voor sommige was het lang wachten voor een 
ander was het erg snel. 

Maar we hebben er weer 4 
nieuwe mooie blauwe 

bloezen bij. 

Welkom Freek, Flip, Janne & Tristan bij de 
Zeeverkenners! 

Ouderparticipatie 
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Strandwandeling 

Kerstdiner van de explorers en stam

Op 30 december was het weer zover, de strandwandeling! Deze gezellige jaarlijkse traditie begon om 

7 uur bij de Starbucks op station Sloterdijk. Het duurde even voordat de 
hele groep compleet was, maar toen iedereen elkaar had gevonden 
namen we de bus naar IJmuiden. Van IJmuiden liepen we in het donker 
via de duinen, over het strand richting Zandvoort. 

Hier klommen we allemaal weer de boulevard op om met een steek in 

onze voeten naar de shoarma zaak Vulcano te lopen. Ieder jaar zijn ze 
weer enorm blij om ons te ontvangen. Na de verschillende shoarma 
schotels weg gewerkt te hebben, rolden we onszelf naar de trein. 
Zaterdag 29 december 2018 mogen we weer! Tot dan! ~Victoria 
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Februari / Maart 2018 April 2018 Mei / Juni 2018

24 februari 
Boer'nkoolfuuf

5 t/m 10 maart
Jantje Beton collecte

3 maart
iScout

12 maart
Kaderoverleg

30 maart - 2 april
HIT 2018

6 april
Overvliegen en St. 
Joriskampvuur

19 april
Bestuursvergadering

20 - 22 april
RSW PaRoBa

21 april
Weekendje Explorers

14 mei
Algemene Leden Vergadering

2 juni
Pannenkoekenbenefiet

28 juni
Kaderoverleg

Eindredactie van nieuwsbrief en website:                  Website: www.scoutingwartburg.nl   
Victoria van der Mark & Eva Ohm    E-mail: redactie@scoutingwartburg.nl 
© 2018 Scouting Wartburg Amsterdam-Noord  Twitter: @ScWartburggroep  

Activiteitenkalender

Skiën met de loodsen

http://www.scoutingwartburg.nl
https://twitter.com/@ScWartburggroep
http://www.scoutingwartburg.nl
https://twitter.com/@ScWartburggroep
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Contactlijst

Bevers | 4 t/m 7 jaar 
Contactpersoon: Astrid 
Vrijdag 18:00-19:30  
bevers@scoutingwartburg.nl

Manitou horde | 7 t/m 11 jaar 
Contactpersoon: Demi 
Vrijdag 18:00-20:00 
vrijdagwelpen@scoutingwartburg.nl

Akela Wilmans horde | 7 t/m 11 jaar 
Contactpersoon: Cor 
Zaterdag: 14:00-16:00  
zaterdagwelpen@scoutingwartburg.nl 

Scouts |11 t/m 16 jaar 
Contactpersoon: Jelena 
Zaterdag: 11:30-14:30  
scouts@scoutingwartburg.nl 

Zeeverkenners | 11 t/m 16 jaar 
Contactpersoon: Albert 
Zaterdag: 12:30-16:00  
zeeverkenners@scoutingwartburg.nl 

Explorers | 16 t/m 20 jaar 
Contactpersoon: Eva 
Zaterdag: 19:30-22:00  
explorers@scoutingwartburg.nl 

AmsterStam | 20 t/m 27 jaar 
Contactpersoon: Jesse  
Vrijdag: 20:00-23:00 
stam@scoutingwartburg.nl 

Atlantis Loodsen | 16 t/m 27 jaar 
Contactpersoon: Afra 
Vrijdag: 20:00-23:00 
loodsen@scoutingwartburg.nl

Vanaf 10 februari 2018 hebben wij nieuwe e-mailadressen
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