
Al 90 jaar een feit in Amsterdam 
Op 1 mei bestaat onze scouting groep 90 jaar. In 1930 opgericht en 
door de jaren heen verhuisd van locatie, maar nog altijd even levendig. 

De Wartburg vindt zijn oorsprong bij de Nederlands Lutherse 
jeugdorganisatie (NLJO). In 1930 ontstond het idee om binnen deze 
organisatie het spel van verkennen te starten. Er was veel animo; er kwam 
jongens- en meisjesafdelingen voor verschillende leeftijden. Zo ontstond 
uiteindelijk de Wartburg.  In 1936 zal voor het eerst 'De Seinlamp' 
verschijnen, het clubblad dat tot op heden nog de zelfde naam draagt.  
Uit: 80 jaar scouting Wartburg, Amsterdam, 2010 
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Scouting Wartburg 
90 jaar

1930-2020 JANUARI 2020

Scouting Wartburg  
De leukste groep, 
met 120 jeugdleden 
en 35 vrijwilligers. 

Clubhuis Locatie 
Adanoboot 
Schellingwouderdijk  
t/o nr 82 1023NA 
Amsterdam  

Clubhuis Locatie 
Vliegenbos 
Meeuwenlaan 138b 
1022AM  
Amsterdam 

Verhalen gezocht! 
Om het jubileum jaar nog specialer te maken, doen we een oproep 

naar alle leukste Scouting Wartburg herinneringen. Deze verhalen zijn 
dan te lezen in de volgende edities van de nieuwsbrief. Heb je een 
kampdoop in de regen gehad? Ooit de weg op spectaculaire wijze 

kwijt geraakt? Grenzen verlegd, bergen beklommen of vrienden voor 
het leven gemaakt? Laat het ons weten. Stuur je verhaal(tje) (en 

foto's) naar redactie@scoutingwartburg.nl

mailto:redactie@scoutingwartburg.nl
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WOORD VAN DE VOORZITTER (EVA OHM 2019 - HEDEN) 
Dat ik lid bij de Wartburg zou worden, stond eigenlijk al vast. Op mijn 
achtste kwam ik kijken bij de welpen en ben nooit meer weggegaan. 
Ik vind het heel bijzonder dat ik voorzitter mag zijn van de groep 
waar ook mijn grootvader, vader en zussen actief zijn geweest. De 
Wartburg is voor mij een soort familie waar je in terecht komt en 
eigenlijk niet meer bij weggaat. Je groeit samen op, maakt de gekste 
dingen mee en bouwt dan samen weer door aan de toekomst van de 
groep. De vele leden voor ons hebben de groep gemaakt tot wat het 
vandaag is en ik hoop dat wij weer op onze beurt de groep levendig 
houden voor de volgende generaties. 

Eindredactie van nieuwsbrief en website:                  Website: www.scoutingwartburg.nl   
Victoria van der Mark & Eva Ohm    E-mail: redactie@scoutingwartburg.nl 
© 2020 Scouting Wartburg Amsterdam-Noord  Jumbileum e-mail: wartburg90@scoutingwartburg.nl 

Dit boek geeft een impressie van de ontwikkelingen binnen 
de Wartburg vanaf de jaren dertig tot 2010. Aan bod komen 
onder meer het ontstaan van de groep, diverse clubhuizen 
en groepsbladen, de oprichting van nieuwe onderdelen en 
natuurlijk de tradities en gedenkwaardige gebeurtenissen. 
Aan de hand van fotomateriaal en stukken met persoonlijke 
herinneringen zal het Wartburggevoel duidelijk naar voren 
komen. Enkele leden en oud-leden hebben de uitdagende 
taak op zich genomen om de rijke historie van de groep in 

kaart te brengen en te bundelen in een prachtig boek. Een reservering plaatsen kan door een e-mail 
te sturen naar wartburg90@scoutingwartburg.nl o.v.v. “Boek Scouting Wartburg” met daarin uw 
naam + adres.

HET 80 JAAR SCOUTING WARTBURG BOEK 

2020 jubileum jaar 
 
Wat kun je verwachten in dit jubileumjaar? 
Momenteel wordt er achter de schermen druk 
gewerkt aan het programma voor dit jaar.  
 
Zo wordt er flink gesleuteld aan een website 
waar een verzameling foto's van de afgelopen 
90 jaar op geplaatst gaat worden.  Dus heb je 
nog leuke foto's thuis liggen: scan ze in en 
stuur ze op! Daar is ook een speciaal 

e-mailadres voor aangemaakt: 
wartburg90@scoutingwartburg.nl.  
 
Op 16 mei is er een reünie voor 
(oud)kaderleden. Informatie hierover volgt 
spoedig! 
 
Ok deze nieuwsbrief ontvang je elke maand 
tot aan de reünie van 16 mei. In elke editie 
worden er leuke verhalen verteld en Wartburg 
feitjes gegeven. Houd deze dus in de gaten! 

€12,50

mailto:wartburg90@scoutingwartburg.nl
http://www.scoutingwartburg.nl
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