Groepsblad scouting AZG Waalwijk

DANKZIJ JANTJE BETON NAAR K3 IN DEN BOSCH
als dank voor jarenlange collectes voor Jantje Beton werd de AZG uitgenodigd om een optreden van K3 bij te wonen. Van dit aanbod werd gretig gebruik gemaakt. 120 AZG-ers reisden
naar Den Bosch af voor een vrolijk optreden.
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AZGOEIENDAG
Hé jij, je veter zit los! 1
april, kikker in je bil!
Misschien zijn we bij de
redactie van de Yell niet zo
goed in slechte grappen,
maar veel interessante
nieuwtjes hebben we wel!
Inside informatie, zoals hoe
het nieuwe hoofdkwartier
en misschien uit komt te
zien, dat hebben we wel!
Harstochtelijke liefdesoproepen vanuit Tilburg,
interessante verhalen over
ouder-kind weekendjes en
grappige foto’s van het carnavalsfeest van de welpen
en kabouters, dat hebben
we ook! Genoeg leuke dingen in maart gebeurt dus.
Laten we onze lolbroeken
op zo’n dag als vandaag
maar in onze kast hangen
en doen waar we goed in
zijn: de nieuwe Yell uitbrengen. Of zullen we
toch……….

AZGENDA
6-7/5
20/5

RSW
Staf bbq

4-5/6
10-11/6
24/6

LSW
sportweekend
Sportdag wek’s

14/7
15–22/7

Kampstart
Zomerkamp

26/8

Startactiviteit staf

2/9
9/9
16/9
22-23/9
7/10

Start afdelingen
Mini 80
Overvliegen
Scout-in
Ledenwerfactiviteit

REDACTIE
Joost Kerkhof
Tel: 06 510 729 74
joost@kerkhofnet.nl
Roelie Brok
staf WGA 374
Tel: 06 15 07 78 39
roeliebrok@hotmail.com
UITGAVE:
De nieuwe Yell is het groepsblad van scouting AZG
Waalwijk.
VERSPREIDING:
10 keer per jaar gratis onder
alle leden van scouting AZG
OPLAGE:
300 stuks
INTERNET:
http://www.scoutingazg.nl
denieuweyell@scoutingazg.nl
facebook.com/AZG.Waalwijk
RELEASE DATUM:
iedere eerste zaterdag van de
maand .

LEDENTELLER

VOLGENDE UITGAVE:
6 mei
INLEVERING STUKJES :
2 mei

251 Jeugdleden
84 Stafleden en medewerkers
116 Oud-stafleden
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NOODTELEFOON
Hoofdkwartier : 339030
de Lunt :
342144

de nieuwe Yell

OUDER-KIND WEEKEND BIJ DE LANGE DOENER
10 en 11 maart was het dan eindelijk zo ver!
Het ouder-kind weekend bij de Lange Doener Kolonie!
We verzamelen om 19 uur op vrijdagavond, en nadat alle
bedden opgemaakt waren kon het avond programma beginnen. We hebben de groep in 3e gedeeld en de staf had
een quiz voorbereid. Vragen voor de bevers, en vragen voor
de ouders.
Na een spannende strijd bleek het groepje met ‘de vaders’
de meeste vragen goed te hebben! Rayan en Waylon, proficiat! Na de quiz mochten de bevers naar bed, en voor de
ouders was het tijd voor wat lekkere versnaperingen.
We hebben een aantal spellen gedaan, zoals 30 seconds
en ‘het spel met de pan’. We hebben veel gelachen en zijn
nog verschillende (fictieve) figuren tegen gekomen, zoals
Baloe de beer, Hugo de Kleine, een cactus en bitterballen. (waarvan wij niet wisten dat die laatste 2 ook personen waren.. ?? ). Na een gezellige avond was het ook voor
de ouders tijd om naar bed te gaan. Na een kort nachtje
werden de bevers om 7.30
uur wakker en was het tijd om de bedden op te ruimen
en te ontbijten. We hebben nog een leuk spel in de wijk
gedaan en hier kwam het groepje met ‘de moeders’ als winnaars uit de bus. Proficiat Jelle, Robynn, Bastiaan en Rens!
Goed gedaan allemaal!
Na een leuk en gezellig weekend was het weer tijd om naar
huis te gaan.. Even bijkomen en daarna om 14 uur weer
paraat voor het wijkspel, dat onze Lange Doener Bevers,
na een ‘zwaar’ ouder-kind weekend, glansrijk gewonnen
hebben!

Liever bevers, wij zijn super trots op jullie!
Groetjes Staf Lange Doener Kolonie
Bas Bos, Rebbel en Keet Kleur
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Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door
VERHUUR MATERIALEN

Allround adviseurs...
Ook bij u in de buurt
Regiokantoor Tilburg-Waalwijk
Prof. Asserweg 8, 5144 NC Waalwijk
T (0416) 33 05 05 E waalwijk@hlb-van-daal.nl

www.hlb-van-daal.nl

De AZG verhuurt haar grote tent en
diverse (outdoor)materialen.
Meer infomatie: www.scoutingazg.nl
of verhuur@scoutingazg.nl.

Grote tent :
Door AZG opgezet en afgebroken, in diverse
afmetingen:
7x7m , 7x10,50m , 7x14m , 7x17,50m, 7x21m
- Partytenten (6x8m, zelf opzetten/afbreken)
- Tafels en banken
- Terrasverwarmers
- Kano’s10 stuks op trailer, inclusief zwemvesten

Grotestraat 163
5141 JR Waalwijk
tel. 0416 332370
e-mail : gert@hensschilderwerken.nl
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Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door

Energieweg 8e
5145 NW Waalwijk
T 0416 56 79 00
www.kleijngeld.nl

BPG, DÁÁR
BOUW JE MEE!

Prof. Asserweg 6
5144 NC Waalwijk
tel. 0416 675 150
www.fincaccountants.nl
Amerikastraat 18 | 5171 PL Kaatsheuvel
T: 0416 280055 | F: 0416 278645 | info@jac-klijn.nl
WWW.JAC-KLIJN.NL

De Nieuwe Yell nu als Boekenweekgeschenk
Van 25 maart tot en met 2 april is het weer Boekenweek! Het thema van dit jaar is: 'Verboden
vruchten'. Dit jaar heeft de AZG een verassend voorstel gekregen namens de organisatie van de
Boekenweek. Wij mogen namelijk een speciale editie van de Nieuwe Yell uitgeven als extra
boekenweekgeschenk in Waalwijk en omgeving. “Scouting trekt jongeren, en wij vinden het
belangrijk om zoveel mogelijk jongeren te bereiken. Bovendien wordt scouting ook gezien als een
soort verboden vrucht” aldus de Peter Rosendaal, hoofd persvoorlichtingen CPND.
Deze speciale editie bevat nooit eerder vertoonde beeldmateriaal en artikelen uit het archief. Het is
niet alleen interessant voor betrokken van de AZG, ook mensen die de scouting niet kennen kunnen
we deze opgave van harte aanbevelen!
Wil jij ook een van deze gratis Nieuwe Yell boekenweekgeschenk bemachtigen? Je krijgt er een gratis
bij aankoop van een boek van minimaal €12,50 bij de betere boekenwinkel in de Langstraat. Let op:
dit is een eenmalige actie dus op is op!

VLIEGENDE PROJECTIELEN BIJ DE WAINGUNDJA !
Zaterdag 18 maart jongsleden stond er wederom een leuk programma op de planning.
Dit maal moesten de welpen een eigen fles meenemen. Die werden eerst mooi versierd
om vervolgens door middel van wat water en een pomp zo hoog mogelijk de lucht in te
schieten. Dit lukte bij iedereen super goed! Dat leverde ook veel woow en wauws op! Super
gaaf! Uiteraard kunnen we niet wachten tot het weer scouting is.
Mvg
Stafteam Waingundja horde
AZG Scouting Waalwijk
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Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door

Keurweg 20, Postbus 289, 5140 AG Waalwijk. www.printcontrol.nl

OUDSTAFLEDENCLUB
STEUNT
STICHTING SCOUTING ANDREAS ZIJLMANS GROEP

Websites en online software
www.interactivestudios.nl

AZGEKLEUR
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EEN NIEUW HOOFDKWARTIER
Na bijna 15 jaar er over gesproken te hebben komt het nieuwe hoofdkwartier eindelijk in
zicht. De locatie bekend, er gaat rekening gehouden worden met de huidige bewoners en
er wordt bekeken waar de toegang tot het terrein gaat komen. De komende tijd moet het
bestemmingsplan worden aangepast. daarna kunnen we een bouwvergunning aanvragen
en wanneer deze door de gemeente en welstand is goedgekeurd kan de bouw beginnen.
Als het dan meezit kunnen we begin 2018 starten met de bouw. Dat neemt niet weg dat de
voorbereidingen in volle gang zijn. De voorlopige bouwtekeningen zijn gemaakt. Aan het
geld wordt gewerkt. Om te bekijken of er nog goede verbeteringen in de plannen zijn aan
te brengen werden de stafleden en medewerkers geïnformeerd over de plannen. Dit leverde
een heleboel indeeën en suggesties op die zullen worden meegenomen in het definitieve
ontwerp. Op deze pagina stellen we het voorlopig ontwerp aan je voor. Aan dit ontwerp zal
nog verder gesleuteld worden. Bijvoorbeeld omdat dingen goedkoper/slimmer kunnen of
omdat het ontwerp niet wordt goedgekeurd door gemeente/welstandscommissie.

Architectenbureau Ir Michel Koolen
AZG Scouting Waalwijk
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HULP
GEZOCHT
Een nieuw hoofdkwartier helemaal laten
bouwen is voor een
vereniging als de onze
onbetaalbaar. We zullen dus veel zelf moeten doen. Daarom zijn
we nu al op zoek naar
mensen die ons kunnen helpen bij de bouw.
Denk daarbij aan vaklieden als loodgieters,
metselaars, timmermannen
eletriciëns
etc. Ook zijn we op
zoek naar bijvoorbeeld
bouwmaterialen voor
een zacht prijsje. Bent
of kent u iemand die
ons kan helpen met
de bouw dan hoort de
groepsstaf dit graag!
(groepsstaf@scoutingazg.nl)

Impressie zolderverdieping onder de kap
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Prof. Zeemanweg 8
5144 NN Waalwijk
T 0416- 33 24 15
E info@WDLDRANK.nl
I www.WDLDRANK.nl

Collse Hoefdijk 16, NUENEN
Vughterweg 47J, ‘S-HERTOGENBOSCH
Telefoon 088 - 374 23 74
www.trivent.nl
info@trivent.nl

VERJAARDAGEN
4.4 Bent Veraa ( Clemenstroep )
9.4 Jurre van den Hooven ( Clemenstroep )
9.4 Kaylee Borger ( Dijkjanneke Kabouters )
10.4 Isa Widdershoven ( WGA 374 )
10.4 Mirthe Klijn ( Dione Gidsen )
11.4 Lars van Os ( Hotsjietonia Bevers )
13.4 Mara van Overdijk ( Dijkjanneke Kabouters )
16.4 Jelle van den Hooven ( Oda Gidsen )
16.4 Tijn van der Krabben ( Hotsjietonia Bevers )
16.4 Rheza Pijnenborg ( Dijkjanneke Kabouters )
17.4 Iris Hooijmaijers ( Filoen Kabouters )
18.4 Max van der Schans ( Batavierentroep )
18.4 Maud van Caulil ( Oda Gidsen )
19.4 Gijs van Bladel ( Batavierentroep )
19.4 Alex Traag ( Hotsjietonia Bevers )
20.4 Jari Rijks ( Clemenstroep )
20.4 Xeppe Klerks ( Hotsjietonia Bevers )
21.4 Joosje Fliervoet ( WGA 374 )
21.4 Isabel van Alebeek ( Oda Gidsen )
22.4 Eline Moolenschot ( Dione Gidsen )
22.4 Mats Widdershoven ( Waingundjahorde )
23.4 Lars Damen ( Clemenstroep )
23.4 Janne van Hulten ( Filoen Kabouters )
25.4 Meike Jansen ( Oda Gidsen )
26.4 Aron van Lee ( Batavierentroep )
26.4 Mark van de Ven ( Clemenstroep )
27.4 Joris de Jong ( Waingundjahorde )
28.4 Spike Knippels ( Clemenstroep )
29.4 Lena Lynn van Hulten ( Filoen Kabouters )
30.4 Marcel Verwiel ( Groepsstaf )
30.4 Thijmen van Nijen ( Waingundjahorde )
30.4 Waylon van Weert ( Lange Doener Bevers )
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VOOR VEEL PLEZIER EN EEN GOED
GLAS BRAND OF JUPILER BIER

www.zppetalagematerialen.nl
KLUBLOKAAL :

B.V. 'T KARREWIEL
C.V. DE RAMPGEVALLEN
C.V. DE KARREKIELTJES
D.V. DOUBLE TROUBLE

- Ontwikkelen en vervaardigen van speciaal machines - Revisiewerkzaamheden - Onderhoud - Vervaardigen van machineonderdelen - Machines volgens CE-Markering -

Laageinde 7, 5142 EE Waalwijk,
Tel. 0416 - 332353 / fax 0416 - 332908
vdmee@telfort.nl
www.machinefabriekvandermee.nl

SURVIVAL IN DE DUINEN
Als verkennergroep is het soms natuurlijk
heerlijk om de bossen in te trekken en hier
terug te gaan naar onze roots. Met wat
scheppen en een SAS survival handboek zijn
we de de bossen in gegaan om hier functionele hutten te maken. Bij het maken van
deze hutten hebben wij goed gekeken hoe
de Britse SAS dit ook deed om een zo goed
mogelijke hut te maken. Na zo’n twee uur
graven, materiaal verzamelen en bouwen
zijn er een aantal pracht schuilplaatsen
gemaakt!

DIJK-JANNEKE SPEELT TRIVIANT
4 maart hebben de Dijkjes levend triviant gespeeld. Bij dit spel kregen de kinderen een triviantschijfje, net als in het echte spel, maar dan groter. De partjes hiervoor konden verdiend worden door spelletjes en opdrachten goed te voltooien. Net als bij het bordspel
waren er ook meerdere thema’s in onze versie. Zo hadden wij bijvoorbeeld natuur, kunst en
sport & spel. Het centrum van Waalwijk was het speelbord. De opdrachten van ieder
thema waren verspreid door de stad, ieder bij een winkel die iets verkocht wat weer the
maken had met het thema van de vraag. De opdrachten konden gevonden worden door
hints die de kinderen kregen. Wanneer onze kaboutertjes de opdracht hadden gevonden,
moesten ze terug komen naar ons om de opdracht te doen of te laten controleren en zo
konden ze de partjes verdienen. Uiteindelijk zou het team met de meeste partjes winnen.
Dit was team rood! Zij hadden vier van de zes opdrachten op tijd af gekregen.
Gefeliciteerd! Het was zo’n geslaagde middag dat we zelfs vergeten zijn om foto’s te maken
;)
Groetjes van de Dijk-Janneke kabouters

AZG Scouting Waalwijk
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Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door
Uw specialist in
persoonlijke beschermingsmiddelen
en bedrijfskleding.

www.raschbv.nl
Tel. 0416-376222

LIDO
De Clemenshorde is naar het Lido geweest. Hier
hebben we een ouderwets potje slagbal gespeeld.
Ook de staf sloeg af en toe een balletje. Akela
gooide ook een paar ballen aan, waarvan er één
in haar gezicht belande. Nadat we lekker slagbal
gespeeld hadden zijn we de speeltuin in gedoken. Sommige welpen maakten gebruik van de
speeltoestellen, anderen gingen stokken zoeken
in het omringende bos om een hut te bouwen.
Helaas begon het halverwege te regenen.. Maar
de stoere welpen van de Clemenshorde speelde
gewoon verder. Helaas hebben we hier geen foto’s van. Maar het was een ‘spetterende’ middag
en we hebben ons prima vermaakt!

CARNAVAL
Deze carnaval hebben de Dione gidsen het een keer anders aangepakt. In plaats van los te
gaan op clips van alle carnavalsartiesten hebben ze nu hun eigen clips gemaakt. De dames
hebben twee lipdubs opgenomen. Op de nummers te dik in de kist en vrouwkes hebben ze
zich uitgeleefd. Of de nummers er beter van geworden zijn dat is nog een vraag, maar leuk
was het sowieso. Wisten jullie dat ze bij de Dione niet allemaal lekker zuiver kunnen zingen?
Maar dat dat bij een lipdub gellukig ook niet nodig is. En dat lipdubben de coole versie van
playbacken is. Onze dames hebben ook nog op youtube geshined en konden zelf nagenieten.
Gopro’s, carnavalsmuziek, dansjes en vals zingen: wij vonden het top.
De Dioontjes

AZG Scouting Waalwijk
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OUDER-KIND WEEKEND MET DE HOTSJIES
Het ouder-kind weekend is altijd een leuk weekendje voor
de bevers, de ouders en de staf. Rond zeven uur kwamen de
ouders met de zware spullen van hun zoon of dochter én die
van hunzelf binnen sjouwen. Nadat iedereen zijn bedje had
neergelegd kon het weekendje echt beginnen, en we begonnen met een speurtocht. Er werden vier groepen gemaakt die
we op pand stuurden, via de mobiele telefoon van een papa
of mama werden opdrachten of vragen doorgestuurd die de
groepjes daarna moesten uitvoeren. Zo was het natuurlijk de
bedoeling dat elk groepje er zo veel mogelijk deed om punten
te verdienen voor het spel van zaterdag. Na een hele hoop
goede, leuke en grappige inzendingen werd iedereen teruggeroepen naar de Lunt, waar al aan een kampvuurtje gewerkt
werd. Na een laatste chipje en drankje moesten de bevers al
weer naar bed, maar de ouders mochten natuurlijk wel nog
eventjes blijven zitten.
De bevers waren er al weer vroeg bij, en nadat de staf wakker was gemaakt werden ook de
ouders weer fris en fruitig wakker! Na een heerlijk ontbijt (met knakworstjes!) kon het spel
van zaterdag beginnen, dit was een spel dat de meesten al wel kenden: ik hou van Holland.
Bij elke vraag die goed beantwoord werd kreeg het winnende team een punt in de vorm van
een dropmuntje. De punten van de speurtocht van vrijdag werden bij de punten van ik hou
van Holland opgeteld en zo was er een winnaar uitgekomen. Alle teams waren fanatiek,
maar er was een groepje dat er wel heel erg uitsprong, en zij hebben dus uiteindelijk ook
gewonnen! Hierna was het legendarische weekend helaas al weer tot zijn eind gekomen...
Iedereen ging weer naar huis, we weten zeker dat er veel kinderen en ouders daar nog wel
een dutje hebben gedaan! :-)
Heel erg bedankt voor het leuke weekend,
Staf Hotsjietonia kolonie
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WATERGIDSEN IN HET WATER

Hartstocht in het zwembad
Hallo knappe meiden van de WGA,
Mogen wij ons even voorstellen? Wij zijn drie jonge goden van Aziatische afkomst.
We zijn knap, goed gebouwd en niet te vergeten: vrijgezel. Een tijdje gelezen zijn
we naar het Tilburg gegaan om nietsvermoedend een middagje gezellig te gaan
zwemmen in Stappegoor. Tot onze grote verassing waren daar 14 leuke meiden
die op kerststerrenuitje waren! Dat vonden wij wel interessant. Daarom hebben
we onze beste moves laten zien. Helaas is het ons niet gelukt om in contact met
jullie te komen omdat jullie zulke knappe meiden zijn, werden we er een beetje
verlegen van. Vandaar deze oproep: Wie wil er met ons op date? We hebben voor
elk wat wils. We hebben de spirituele boedaman. Hij mediteert graag en zal je
helemaal verlieft maken door zijn Feng Shui methode. Dan hebben we nog tarzan,
die je helemaal gek maakt met zijn wilde lange haren. Tot slot hebben we de
macho-man, die zijn spieren om alle mogelijke manieren aan je laat tonen.
Dus meiden, wat wil je nog meer?
We wachten op jullie bij de wiltwaterbaan ;)
Groetjes, xxxxxxxxxxxx
De Oempa-Loempa mannen

