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SPONSORLOOP DE 30 VAN AMSTERDAM-NOORD
Atletiekvereniging AV Atos uit Amsterdam-Noord
organiseert op 4 september 2011 voor de tiende keer
de “30 van Amsterdam-Noord”, een hardloopwedstrijd
over dertig km als voorbereiding op de Amsterdam
Marathon die in oktober gehouden zal worden.
De hardlopers volgen tijdens de sponsorloop een mooie
route door het landelijke gebied van Amsterdam-Noord en
komen onder andere langs de dorpen Broek in Waterland
en Zuiderwoude. Naast de 30 km wedstrijdloop is er die dag
ook een 30 km prestatieloop en staan er tevens een 15 km

Dit keer is Scouting Wartburg door AV Atos tot het goede doel

en 10 km wedstrijd- en prestatieloop op het programma.

gekozen! Dat is natuurlijk prachtig nieuws want de opbrengst
van de donaties bij de sponsorloop zal ten goede komen aan

Voor een goed doel

onze groep. In ruil daarvoor zullen wij als leden van de Wartburg

Ieder jaar dat de “30 van Amsterdam-Noord” plaatsvindt,

graag een bijdrage leveren door onder andere te gaan helpen bij

wordt er door het bestuur van AV Atos een vereniging of

de verzorgingsposten tijdens de wedstrijden.

stichting uit de regio als goed doel naar voren geschoven.
In het kader van dit initiatief kunnen de deelnemers bij de

Lees meer over AV Atos en de komende wedstrijden op:

voorinschrijvingen van de wedstrijden een bedrag doneren.

www.av-atos.nl en www.30vanamsterdamnoord.nl

KOM EEN KEER KIJKEN BIJ ONZE 2E WELPENHORDE
Ben je tussen de 7 en 11 jaar en lijkt het
je leuk om elke week allerlei avonturen te
beleven? Kom dan eens een keer kijken op
de donderdagavond bij de tweede welpenhorde
of meld je aan als lid, want we hebben nog
voldoende plek voor nieuwe welpen bij onze
leuke jonge horde op de donderdagavond!
Met een team van vier enthousiaste leidinggevenden zal de 2e welpenhorde elke donderdag
van 19:00 tot 20:30 opkomst hebben in het
clubhuis in het Vliegenbos.
Neem voor meer informatie over de tweede
welpenhorde (of om een nieuw lid aan te
melden) contact op met Pelle Visser door te
e-mailen naar wartburgwelpenhorde2@gmail.com

Let op: nieuwe leden kunnen alleen bij de 2e
horde geplaatst worden, de 1e welpenhorde op
de zaterdag heeft voor langere tijd geen plek!
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EEN NIEUWE PENNINGMEESTER, WAT NU?
“Wat nu?”, dacht ik toen Mayenka (mijn dochter) zei dat ze wel
op scouting wilde. We hebben niets met scouting, maar in onze
familiekring wordt er wel aan scouting gedaan. We hebben wat
rondgevraagd en op een dag de stoute schoenen aangetrokken.
We werden heel hartelijk ontvangen. Mayenka mocht een paar
keer proefdraaien. Toen ik haar die eerste keer kwam ophalen,
zag ik het aan haar. Ze wilde zeker blijven! Vanuit de welpen

Het benefiet kerstconcert
van 10 dec 2010 georganiseerd door
Rotary Amsterdam-Nieuwendam heeft een
mooi bedrag van € 937,68 voor onze
groep opgebracht! Namens de hele
Wartburg hartelijk dank!!

ging ze op een gegeven moment naar de scouts.
“Wat nu?”, dacht ik toen er een e-mail kwam om een contactouder

Hoe dat eruit komt te zien weten we nog niet (maar als je

te zoeken voor onze groep? Gelijk maar gereageerd dat ik dat wel

bedenkt dat we nu € 12.000 subsidie per jaar krijgen ...).

wilde zijn. Waarom? Dat was toch wel het minste wat ik kon doen.

We hebben besloten om tegen het voorlopige besluit nog

Als ik kijk met welk enthousiasme er door zoveel vrijwilligers zoveel

geen bezwaar in te dienen, maar als we straks weten wat

inzet wordt getoond! Als ik zie dat bij de Wartburg iedereen zichzelf

onze subsidie over het jaar 2012 wordt, zullen we kijken

kan zijn, als ik zie hoe de omgang met elkaar is, dan denk ik als ik

wat we gaan doen.

iets kan doen, is dat het wel.
“Wat nu?”, dacht ik toen de nieuwbouw ter sprake kwam.
“Wat nu?”, dacht ik toen ik gebeld werd na de eerste Algemene

Ook daar wat financiële tegenvallers. Subsidies werden

Ledenvergadering. Ik had mijn inbreng in die vergadering gehad

alsnog afgewezen. Het “oude gebouw” moet toch vervan-

en voor de stichting werden bestuursleden gezocht, met name een

gen gaan worden! Zoals de zaken er nu voorstaan, kan het

secretaris. Ik hoefde niet lang na te denken. Voor de functie van

financieel allemaal net, maar dan hebben we niets, maar

secretaris ben ik niet geschikt, maar voor de rest wilde ik graag

dan ook helemaal niets meer!

op het bestuurlijke vlak helpen.
Beheerder(s) van de financiën
Subsidies regelen

Wat nu? Nu ben ik de penningmeester van de stichting

“Wat nu?”, dacht ik toen we een brief kregen van het Stadsdeel?

geworden. Samen met Gerard (de penningmeester van

Daarin stond dat de jaarlijkse subsidie voor onze vereniging per

de vereniging) gaan we dit jaar kijken of we de financiën

2012 gestopt zou worden. We werden alvast ingelicht, en er was

anders kunnen beheren. Dat moet tot gevolg hebben dat

een mogelijkheid om naar een voorlichting te gaan. Gerard, Igor en

we per jaar per onderdeel van de groep een begroting

ik waren daarbij. Gelukkig zal het definitieve besluit niet direct zo

gaan maken, zodat iedereen weet waar ‘ie aan toe is.

rigoureus zijn, maar het Stadsdeel zal flink moeten bezuinigen, en
daardoor zullen de subsidies de komende vier jaar wel heel erg

Wat nu? Nu zullen we gaan zoeken naar andere inkomsten,

verlaagd worden.

sponsoring, donaties enzovoorts. Gelukkig krijgen we als
groep al veel donaties, maar er is meer nodig. Onlangs

BLIJVEN SAMENWERKEN

heeft Atletiekvereniging Atos ons laten weten dat de voor-

Al ruim 80 jaar worden er door enthousiaste
leidinggevenden van Scouting Wartburg iedere
week veelzijdige activiteiten georganiseerd
voor kinderen uit heel Amsterdam en omgeving.

Dat is mooi, maar nog beter is het dat wij bij de wedstrijd

inschrijvers op de hardloopwedstrijd de 30 van Amsterdam
van 4 september aanstaande aan ons kunnen doneren!
kunnen helpen! Gideon en ik hebben laatst ook een goed
gesprek gehad met de Rabobank Amsterdam-Noord.
Binnenkort weten we of de Rabobank ons wil steunen.

Omdat de activiteiten op compleet vrijwillige
basis worden georganiseerd zijn sponsoring
en giften van groot belang om ons goede werk
voor te zetten. Momenteel zijn we bezig om de
laatste donaties voor ons nieuwe clubgebouw
bij elkaar te krijgen.
Heeft u goede ideeën om de Wartburg financieel
een steuntje in de rug te geven, neemt u dan
contact op met Igor Wortel door een e-mail
naar scoutingwartburg@gmail.com te sturen.
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Wat nu? Nu klink ik als een “echte” penningmeester! Dat
was niet de bedoeling! Wel vraag ik aan een ieder van jullie
om verdere ideeën aan mij door te geven! Want, hoewel ik
nog niet helemaal ben ingeburgerd in de wereld van scouting, draag ik de Wartburg een heel warm hart toe, en wil
ik mijn bewondering uitspreken voor iedereen die actief
is binnen de Wartburg! Bedankt daarvoor!
Roberto Reali

INSTALLATIE BIJ DE WELPEN EN LOODSEN
Zaterdag 19 maart was voor de welpen van de 1e horde weer een bijzondere opkomst! Op die dag werd Vanessa, een van
de nieuwe leden, namelijk als een echte welp geïnstalleerd. Aan het begin van de opkomst, na een spelletje slangentikkertje,
zijn de welpen met z’n allen grote takken gaan zoeken. De kinderen wisten meteen al wat dit betekende en riepen: “We gaan
broodjes bakken!”. Snabbel had al een vuurtje gemaakt en na hun stokken bewerkt te hebben met een zakmes konden de
welpen lekkere broodjes gaan bakken.
Na het bakken van de zelfgemaakte broodjes gingen de welpen
en de leiding over tot de installatie van Vanessa. Nu hoort ze er
helemaal bij, met insignes en al! Ze moest er wel wat voor doen,
want zomaar insignes krijgen, daar doen we natuurlijk niet aan.
De welpen hebben daarom een leuk parcours uitgezet voor haar.
Eerst moest ze een deel van de wet opzeggen en daarna onder
een rij stoelen door kruipen. Daarna moest ze nog geblinddoekt
over een touw kruipen en vervolgens ook nog met de blinddoek
om over de lijn verder met een voetbal.
Insignes en een belofte
Nadat Vanessa was aangekomen bij de installatietafel mocht ze de belofte
afleggen bij Bagheera. De andere welpen keken ademloos toe toen de leiding
alle insignes op haar groene uniform speldden. Nu heeft nest bruin eindelijk
een meisje erbij! Ook Jens werd even in de spotlight gezet omdat hij van
nest zwart overstapt naar nest grijs, waar hij dan de hulpgids van wordt!
Alle kinderen die nog geen insigne ‘scouting’ hadden gekregen, maar de
laatste maanden er wel hard aan hebben gewerkt, hebben deze nu gekregen.
Groetjes van de welpenleiding

Op vrijdag 11 maart zouden dan eindelijk drie nieuwe
loodsen geïnstalleerd worden. En dat al na twee jaar
als loods meegedraaid te hebben, de vorige mensen die
geïnstalleerd werden hebben daar namelijk vijf jaar op
moeten wachten.
Maar nu het was dan zover. Onder toeziend oog van alle
andere loodsen (de meeste ook nog met uniform aan)
werden Eva, Afra en Jelena een voor een geïnstalleerd.

Eerst moest even de "wet" nagezegd worden,
waarna het loodsennaambandje, het installatieteken en de geel-groen-rode linten opgehangen
konden worden bij de andere insignes die ze
al hadden.
Na dit officiële gedeelte mochten/moesten ze
nog even een loodsenborrel opdrinken. Wat ze
alle drie dapper doorstonden. Vanaf dit moment
mogen ze zich officieel Atlantisloods noemen.
Alle drie nogmaals gefeliciteerd, en een leuke
tijd bij de loodsen toegewenst.
Een Atlantisloods
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HOEVEEL WARTBURG HEBBEN JULLIE IN HUIS?
De echte kenners weten natuurlijk al dat Scouting Wartburg
de oudste scoutinggroep in Amsterdam-Noord is en op 1 mei
aanstaande al weer 81 jaar bestaat! Dit keer geen groot feest,
maar doen we het even rustig aan om geld te sparen voor het
nieuwe clubhuis. Wel genieten we graag nog even na van de
diverse leuke activiteiten waarmee we afgelopen jaar het 80
jarig bestaan van onze gezellige groep gevierd hebben en de
verschijning van het prachtige Wartburgboek!
Nou hoor ik jullie denken, wie jarig is trakteert! Dat doen we door er
voor te zorgen dat jullie ook dit jaar weer elke week bij de Wartburg
terecht kunnen voor een heleboel gezelligheid en leuke activiteiten!
Natuurlijk komen ook de zomerkampen al weer dichterbij en wat is

De Wartburgpolo is verkrijgbaar in de maten
XS, S, M, L, XL en XXL. Vergeet niet de
juiste maat op te geven bij je bestelling!

er nu leuker dan samen een week of weekend weg te gaan en dan
spannenden avonturen te beleven? Verder hopen we je natuurlijk blij
te maken met iedere keer weer een nieuwe Seinlamp vol informatie
en verhalen uit de groep.

Schrijf(t) je/u ook mee?
Natuurlijk kunnen jullie de Wartburggroep ook een
plezier doen door bijvoorbeeld eens iets te schrijven

Wil jij iets leuks (terug)doen voor de Wartburggroep, trakteer jezelf
of een ander dan eens op een origineel cadeau. Wat dacht je van de
stoere Wartburgpolo voor slechts 10 euro? Handig voor in de warme
zomermaanden! Of maak jezelf of iemand anders blij met een uniek
Wartburgboek met prachtige full colour & zwart-wit foto’s, leuke
illustraties en spannende verhalen van Wartburgers jong en oud.

voor in de nieuwsbrief. Dat geldt niet alleen voor de
leden en leiding, maar ook willen we graag de ouders
en oud-leden hierbij betrekken. Weten wat er bij de
diverse onderdelen speelt, is belangrijk voor de hele
groep. Stuur dus verhalen, foto’s, tekeningen, vragen
en ideeën naar nieuwsbriefwartburg@gmail.com of
lever de kopij in bij de leiding. Alvast bedankt!

Wartburggeschiedenis verzameld
Het boek “80 jaar Scouting Wartburg. Het Wartburggevoel in
80 jaar geschiedenis en persoonlijke herinneringen" bevat
een bijzondere verzameling van informatie en fotomateriaal
vanaf 1930 tot 2010. Het boek heeft een gelimiteerde oplage
en is niet te koop in de (boek)winkels, maar is exclusief bij
de redactie verkrijgbaar voor 35 euro (ledenprijs is 30 euro).
Voor meer informatie of het plaatsen van een bestelling van
een Wartburgboek of polo kun je een e-mail sturen naar
nieuwsbriefwartburg@gmail.com.
Groeten van Femke

ACTIVITEITENKALENDER

MEI/JUNI 2011

JUNI 2011

JULI 2011

01 mei
Scouting Wartburg
bestaat 81 jaar!

11 t/m 12 juni
Admiralencup in
Uithoorn

08 t/m 10 juli
Beverweekend op
het clubhuis

04 t/m 05 juni
Welpenweekend voor
beide hordes samen

24 t/m 26 juni
Weekend voor de
scouts

13 t/m 21 juli
Zomerkamp voor de
explorers
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