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LATEN WE ONS EVENTJES VOORSTELLEN...
Sinds afgelopen scoutingseizoen zijn er een hoop nieuwe neuzen in onze leidingteams te vinden. Bijna bij elke speltak zijn
er wel wat veranderingen geweest. Zo is er inmiddels bijna een heel nieuw team bij de 2e welpenhorde. In totaal zijn er acht
nieuwe leidinggevenden bij gekomen! Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee, want versterking was erg hard nodig. Bijna alle
leiding is doorgestroomd vanuit de stam en/of loodsen, onze twee jongeren onderdelen, maar ook van buitenaf is er een
leidinggevende bij de scouts gekomen. Benieuwd naar deze nieuwe gezichten? De Seinlamp heeft hen enkele vragen gesteld
en stelt ze hierbij aan jullie voor :-)

TEAM BEVERS

* Naam en leeftijd:
Maurits Rijnders,
16 jaar.
* Bij welk speltak

* Naam en leeftijd:
Alba Lansbergen,16 jr
* Bij welk speltak geef

geef jij leiding?
“Bij de welpen op
zaterdag, daar heet
ik dan Mang.”

jij leiding?
“Ik ben leiding bij de
Bevers, daar heet ik
Rebbel.”
* Hoe lang zit je al op scouting?
“Ik zat bij de welpen van mijn 7e tot
ongeveer mijn 9e. Toen er een nieuwe stam
opgezet werd vorig jaar augustus werd ik

AKELA WILMANSHORDE
* Wat doe jij naast scouting?
“Ik turn door de week en werk bij de
Blokker.”
* Hoe lang zit je al op scouting?

weer lid van de Wartburg.”
* Waarom ben je beverleiding geworden?
“Vroeger, op de basisschool, mocht ik altijd
helpen bij de kleuters, dat deed ik erg
graag. Ik heb het altijd al leuk gevonden,

“Ik zit dit jaar 11 jaar op scouting.
Tot 2013 zat ik bij Scouting
Stephanus. Ik ben in 2013 bij de
Wartburg bij de Stam gekomen.”

dus toen ik eens werd gevraagd om te helpen
bij de bevers, leek me dat een goed idee.”
* Wat lijkt jouw leuk om nog eens bij de
bevers te gaan doen?
“Ik wil graag nog eens het thema "dromen"

* Waarom ben je nou juist bij de
welpen leiding geworden?
“Ik weet eigenlijk niet meer hoe ik

doen, dus wat zijn hun dromen. En dan daar
verder op borduren. Dat lijkt me echt koel.”
* Wat doe je allemaal buiten scouting?
“Naast scouting speel ik badminton, dit doe
ik al 4 jaar. In mijn vrije tijd doe ik

leiding ben geworden maar wel dat ik
al leiding wilde worden van een
speltak, maakte niet eens uit wat.”
* Wat lijkt jou het leukste om bij de
welpen te doen?

samen met vrienden aan hardlopen en doen we
ook zo af en toe mee aan wedstrijden en
obstacle runs. Momenteel zit ik in 5
Gymnasium op het Spinoza.”

“Om de welpen te leren wat ik weet,
voordat ze naar de (zee)verkenners
gaan!”
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AKELA WILMANSHORDE

* Naam en leeftijd:
Wiske Frehse,16 jr
* Bij welk speltak
geef jij leiding?

WELPEN

* Naam en leeftijd:
Feline Smits,16 jaar
* Waar geef je leiding?

“Ik ben leiding bij
de Akela Wilmans
welpenhorde. Daar
heet ik op zaterdag
Marala.”

“Bij de Akela Wilmanshorde op de zaterdag,
daar heet ik Sahi.”
* Wat doe jij naast scouting?
“Naast scouting zit ik nog op een vechtsport
(Jing wu), school (GGCA, Havo 5), veel
slapen en eten :)”

* Wat doe jij naast scouting?
“Buiten scouting ga ik naar de sportschool soms haha. Ik zit nu op de
IVKO.”

* Hoe lang zit je op scouting?
“Ik zit al ongeveer 7,5 jaar op scouting.
Ben begonnen bij de welpen en werd daarna
scout en nu zit ik bij de stam.”

* Hoe lang zit jij op scouting?
“Ik zit sinds mijn 6e/ 7e op scouting,
Dus vanaf de welpen. Daarna werd ik
zeeverkenner en nu ben ik loods.”

* Waarom ben je nou juist leiding bij de
welpenhorde geworden?
“Ik had altijd al het idee om scoutsleiding
te worden maar toen is mij gevraagd of ik

* Waarom ben je nou juist leiding bij
de welpen geworden?
“Ik ben leiding bij de welpen geworden
omdat ik leiding geven in het algemeen

welpenleiding wilde worden. Ik heb er even
over na moeten denken, maar het was wel een
goeie ervaring voordat ik scoutsleiding zou
gaan worden.”

leuk vind, ik zou daarom ook later les
willen geven in tekenen aan kinderen.”
* Waarom ben jij een aanwinst voor het
welpenteam?
”Ik ben echt een aanwinst bij de

* Wat is
scouting
van toen
“Ik denk

welpen, omdat ik best creatief ben
en daarom veel leuke opdrachten zou
kunnen bedenken. Ik vind het leuk om
met kinderen te zijn en om creatieve
dingen met ze te doen of leuke

jouw leukste
herinnering
jij welp was?
dat dat op

kamp was. We moesten
corvee doen (afwassen)
maar dit liep uit tot
een watergevecht.”

spelletjes. Maar ik ben nog niet zo
lang leiding bij de welpen dus ik denk
dat ik er later wat beter achter kom
waar ik goed in ben.”

* Hoe lang zit jij al op scouting?
”Ik zit al sinds de welpen op scouting,
nu zo'n 7,5 jaar! Daarna werd ik scout en
nu zit ik bij de Stam.”

TWEEDE WELPENHORDE

* Waarom ben je welpenleiding geworden?
”Ik ben leiding geworden omdat ik het
heel erg leuk vind om met kinderen bezig
te zijn, en het leuke van de welpen vind
ik specifiek dat ze nog wel jong zijn,

* Naam en leeftijd:
Mayenka Reali, 17 jaar.
* Bij welk speltak geef
jij leiding?
“Bij de 2e welpenhorde en
daar heet ik als leiding
Wontolla.”
* Wat doe je nog meer naast scouting?
“Naast scouting hou ik van dansen en lezen.
Verder zit ik in 6 vwo en heb ik een
bijbaantje bij de Hema.”

maar al wat meer zelf kunnen en al
scoutingtechnieken kunnen leren.”
* Wat is jouw leukste scouting
herinnering van toen jij welp was?
“Mijn allerleukste herinnering is dat we
een keer met de welpen naar Artis zijn
geweest en toen zelf rond mochten lopen,
wat ik heel cool vond.”
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TWEEDE WELPENHORDE

* Naam en leeftijd:
Demi Nieuwpoort en
ik ben 18 jaar
* Waar geef je

* Naam en leeftijd:
Jennifer Boermans, 16
jaar.
* Waar geef je leiding?

leiding?
“De 2e Welpenhorde,
daar heet ik Thuu!”

“Bij de welpenhorde op
vrijdag! Daar heet ik
Malchi.”

2E WELPENHORDE

* Wat doe je naast scouting?
“Naast scouting werk ik, zit ik in 4 HAVO en
spreek ik af met vrienden.”

* Wat doe jij naast scouting?
“Ik ga naar school (sociaal pedagogische hulpverlening, 1e jaar).”
* Hoe lang zit jij al op scouting?

* Hoe lang zit je op scouting?
“Ik zit nu ongeveer 1,5 jaar bij de stam en
geef sinds oktober leiding bij de welpen.”

“Sinds oktober 2014!”
* Waarom ben jij leiding geworden?
“Omdat ik het erg leuk vind om met
kinderen te werken, ik het leuk vind
om buiten te zijn en om kinderen

* Waarom ben je bij de welpen leiding geworden?
“Ik ben bij de welpen begonnen omdat mijn
broertje en zusje er toen der tijd op zaten. Ik
ben ook mee geweest op zomerkamp en weekendjes

dingen te leren.”
* Waarom ben je een aanwinst?
”Ik ben een aanwinst voor het
welpenteam omdat, ik veel geduld heb,
rustig blijf in moeilijke situaties

en ik vond het heel leuk! Toen het leidingteam
weg ging was er een mogelijkheid om volledig
leiding te worden.”
* Wat lijkt je leuk om te gaan doen?
“Ik vind het leuk om de welpen nieuwe dingen te

maar het ook leuk vind om samen met
de kinderen te spelen.”

leren op een speelse manier en om bijvoorbeeld
een dagje weg te gaan met ze!”

TEAM SCOUTS

* Hoe lang zit jij al op scouting?
Ik zit vanaf mijn 11e op scouting (met een korte
pauze er tussen), wel bij een andere groep,
namelijk de Schout bij Nacht Doorman in
Leeuwarden.”
* Waarom ben je scoutsleiding geworden?
“Omdat ik het een hele leuke leeftijdsgroep vind
om dingen mee te ontdekken.”
* Wat lijkt je leuk om bij de scouts te gaan doen?
”Het allerleukst lijkt me om met de scouts op kamp
naar België te gaan en dan lekker te survivallen.”

ACTIVITEITENKALENDER

APRIL 2015

* Naam en leeftijd:
Rosa Lokken en ik ben
24 jaar.
* Bij welk speltak geef
je leiding?
“Bij de Scouts!”
* Wat doe je naast scouting?
“Naast scouting ben ik huisvrouw en
werk zoekende.”

APRIL 2015

MEI 2015

09 april
Kaderoverleg vanaf
20:00 in clubhuis

17 t/m 19 april
PaRoBa in het
Amsterdamse Bos

01 mei
Scouting Wartburg
bestaat 85 jaar!

16 april
Bestuursvergadering
stichting/vereniging

24 april
Sint Joris kampvuur

04 mei
Dodenherdenking
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