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maand .
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257    Jeugdleden

84 Stafleden en medewerkers

LEDENTELLER

116 Oud-stafleden

AZGOEIENDAG AZGENDA

NOODTELEFOON
Hoofdkwartier : 339030
de Lunt : 342144

9-12 Santarun
14/15-12 kerststerren
19-12 Ouderavond

1-1 Nieuwjaarsreceptie

25-2/9-3 Jantje Beton

13/14-4 RSW

11-5 Welpendag
18-5 Beverdoedag
25-5 Sportdag  Welp/kab./
 bev.

15/16-6 Sportweekend 
 Verkenners/gidsen

De maand December, de 
gezelligste tijd van het jaar! 
Sinterklaas, kerstmis en 
laat opblijven met oud en 
nieuw. Heerlijk warm en 
gezellig binnen met de fam-
ilie als het al vroeg donker 
is, voor de haard met een 
nieuwe editie van de Nieu-
we Yell. Lekker toch? Deze 
maand staat ons groepsblad 
dan ook weer boordevol 
met leuks. Deze maand ver-
tellen wij over het bezoek 
van onze goedheiligman 
aan de scouting. Ook is er 
een update over het nieuwe 
hoofdkwartier. Al met al 
wordt het een heel lekker 
einde van het seizoen. Wij 
zijn klaar voor 2019, jullie 
ook! De beste wensen na-
mens de redactie!
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HET NIEUWE HOOFD-

KWARTIER - EEN UPDATE

Tijdens de groepsraad van afgelopen maand 
werden de stafleden bijgepraat over de 
stand van zaken met betrekking de bouw 
van het nieuwe hoofdkwartier. 
Er viel behoorlijk wat te melden. 

Ontwerp
Het ontwerp van de blokhuit is flink aange-
past. De belangrijkse wijzigingen zijn dat 
de schuine daken niet meer doorlopen tot 
aan de grond. Het dak stopt nu eerder en 
er worden nu aan alle kanten rechte muren 
gebruikt. Een tweede belangrijke wijziging 
is dat de noodtrap nu aan de buitenkant van 
het pand zit.

Het materiaal
Ook in de materiaal keuze zijn er vorder-
ingen gemaakt. Zou zal er canadees Cedar 
hout gebruikt gaan worden om het gebouw 
een stoere blokhut look te geven.

De aannemer
Het nieuwe HK moet natuurlijk gebouwd 
worden en daarvoor is een aannemer nodig. 
Inmiddels zijn we zover dat de aannemer 
is gecontracteerd. Bouwbedrijf Kleijngeld 
uit Waalwijk zal de klus voor ons klaren. 
De keuze van een installatiebedrijf is in een 
vergevorderd stadium.

De kosten
Een nieuw pand moet tegenwoordig aan 
steeds meer eisen van verduurzaming 
voldoen. Zo moet het bijvoorbeeld zonder 
gasaansluiting voorzien in de warmte 
voorziening en dat is duurder dan met 
een gasaansluiting. Daarnaast is het zo dat 
de economie de laatste tijd behoorlijk is 
aangetrokken en daarmee stijgen ook de 
kosten voor bouwen. Hierdoor wordt het 
steeds moeilijker om een sluitende begrot-
ing te krijgen. Daarom wordt aan de ene 
kant gekeken welke fondsen/subsidies 
er beschikbaar zijn die verkregen kun-
nen worden. Aan de andere kant wordt 
er gekeken of de kosten gedrukt kunnen 
worden door meer zelf te doen.

Planning
Een belangrijk punt is natuurlijk de plan-
ning. Het is de bedoeling dat er komend 
voorjaar wordt gestart met de bouw. Met 
de bouw ben je al snel een half jaar kwijt 
en dat betekent dat eind volgend jaar het 
nieuwe HK gereed moet zijn.

Hulp
Zoals je ziet gaat het bouwen van een nieuw 
HK niet van zelf. We kunnen dan ook alle 
hulp gebruiken. We zijn dan ook op zoek 
naar sponsoring om hiermee de kosten 
te drukken. Dit kan in de vorm van geld, 
materiaal of arbeid.
Ken of ben je iemand die een bijdrage aan 
de bouw van het nieuwe HK kan leveren 
laat het dan weten via de afdelingsstaf of via 
groepsstaf@scoutingazg.nl
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VERHUUR MATERIALEN

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 

- Tafels en banken 
- Terrasverwarmers  
- Kano’s10 stuks op trailer, inclusief zwemvesten
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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

Grotestraat 163
5141 JR Waalwijk
tel. 0416 332370
e-mail : gert@hensschilderwerken.nl
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JUBILARISSEN
Eens per jaar worden vrijwilligers in het zonnetje gezet die zich langere tijd hebben ingezet 
voor onze groep. Zij krijgen dan een speldje uitgereikt voor bewezen diensten. Er zijn 3 
soorten speldjes. Een wit speldje wordt uitgereikt wanneer iemand 10 jaar vrijwiller is. Ben 
je 15 jaar lid dan ontvang je een zilveren speldje. Vrijwilligers die 20 jaar bij de groep zitten 
ontvangen het gouden speldje.
Dit jaar werden extra veel vrijwilligers in het zonnetje gezet. Dit kwam mede door een 
administratieve achterstand. Groepsstaflid Jonneke van den Houdt is 10 jaar vrijwilligster 
en ontving daarom het witte speldje. een zilveren speldjes werd er uitgereikt aan inmiddels 
net oud-groepsstaflid Nick Verspoor. Vier gouden speldjes werden uitgereikt.  Aan Roel 
Kneepkens die het verhuur van blokhut de Lunt regelt. Aan Maikel van Weert en Marcel 
Neggers  van het Risicoteam. en aan gebouwenbeheerder Dennis van Scheppingen. Alle 
vrijwilligers gefeliciteerd en ga zo door!

WSC BIJ WAINGUNDJA WEEKENDJE

Het was zover voor veel nieuwe welpen hun eerste weekendje bij de Waingundja horde! 
Heel erg spannend maar ook heel leuk natuurlijk. Maar wat gaan we doen?
We startten op vrijdagavond en opeens komt er een gekke professor langs. Hij noemt 
zichzelf professor Barabas en wil wat expirimenten met ons uitvoeren. We hadden alleen 
de juiste spullen nog niet. Na een tocht door Waalwijk hebben we alle spullen bij elkaar 
gevonden en laat Barabas ons het eerste expiriment zien, een groot succes!! Daarna ging de 
professor weg en deden we nog wat leuke spelletjes voor het bedtijd was.
De volgende ochtend was het weer vroeg en gingen we lekker ontbijten om vervolgens 
verder te gaan met de experimenten die de professor voor ons achter had gelaten.

Al met al een heel leuk weekendje!!

Stafteam Waingundja horde 
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Amerikastraat 18  |  5171 PL Kaatsheuvel
T: 0416 280055  |  F: 0416 278645  |  info@jac-klijn.nl

WWW.JAC-KLIJN.NL

BPG, DÁÁR 
BOUW JE MEE!

Energieweg 8e
5145 NW  Waalwijk

T 0416 56 79 00
www.kleijngeld.nl

Prof. Asserweg 6
5144 NC  Waalwijk
tel. 0416 675 150

www.fincaccountants.nl
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KANO OVER HET 

KANAAL
Met de temperaturen van nu lijkt het bijna 
niet mogelijk, maar een maandje geleden 
hebben wij in de volle zon gekanood! We 
zijn het water op gegaan bij de oude tennis-
baan en zijn tot aan de parkeerplaats aan het 
Hoogeinde gevaren. Het was even spannend 
bij de befaamde “alg-wand” (zie foto), maar 
ook daar zijn we ongeschonden uitgekomen. 
Een goed einde van het zomerse weer als je 
het ons vraagt!

- Bata4entroep

START BOTENWERK

Begin november was het weer zover. De 
5 vletten, die de Wildevaart gebruikt 
om te zeilen, zijn weer uit het water 
gehaald en naar hun locaties gebracht. 
3 vletten liggen op het moment op de 
lunt en 2 vletten liggen naast de Risico. 
De vletten worden elk jaar opnieuw ge-
schuurd, geteerd en geschilderd zodat 
de vletten er in de zomer weer goed 

uit zien. De 2 vletten die bij de Risico 
liggen zijn mede door de takel op de 
kant getakeld. Daarna zijn ze omge-
draaid en geschuurd om vervolgens 
geteerd te worden. Binnen nu en een 
paar weken worden ze de Risico in ge-
takeld om binnen verder te gaan met 
het botenwerk. De andere 3 vletten die 
op de lunt liggen worden alleen geteerd. 
Medio april 2019 gaan de vletten weer 
het water in. 

Staf WVA 27 
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Keurweg 20, Postbus 289, 5140 AG Waalwijk. www.printcontrol.nl

Websites en online software
www.interactivestudios.nl

OUDSTAFLEDENCLUB 

STEUNT

STICHTING SCOUTING ANDREAS ZIJLMANS GROEP
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STOKEN MET DE DIONE

Op zaterdag 17 november stond stoken op het programma 
bij de Dione. Voordat de gidsen echt mochten beginnen, 
kregen ze eerst nog een korte uitleg over het houthakken 
en de veiligheid. Daarna werden ze in groepjes verdeeld 
en gingen ze aan de slag. De jongste gidsen zorgde voor 
het hout en de oudste zorgde ervoor dat de stookplaats 
helemaal klaar was om het vuur aan te steken. En na een 
tijdje stonden er 3 goede vuurtjes! En natuurlijk hadden 
wij ook wat lekkers voor op het vuur, namelijk banaan 
met chocola. Nadat de banaan op was, moest alles weer 
opgeruimd worden. Het was weer een leuke middag en de 
verwondingen vielen reuze mee! 

Groetjes,
Staf Dione 

EERSTE WEEKENDJE VOOR DE BEVERS

Op 16 november was het zover, het eerste weekendje met de bevers. Het weekendje begon 
met het opmaken van de bedden. Toen dat allemaal was gebeurt kon het weekendje begin-
nen. Heel het weekend stond in het thema van joti/jota dus dat we video games levend 
gaan maken. We begonnen rustig aan met het spel ‘de nachtwacht’. Daarna gingen we 
lekker dansen met just dance. Na al dat dansen kregen de bever dorst en hadden ze zin in 
wat lekkers, tijdens de chips eten en ranja drinken keken we nog een leuk filmpje. En dan 
was het tijd om tanden te poetsen en naar bed te gaan. De volgende ochtend begonnen we 
met aankleden en bedden opruimen, daarna gingen we lekker ontbijten. Toen iedereen de 
boterhammen op had gingen we naar buiten en speelde we levend packman. Vervolgens 
gingen we mario kart spelen in de vorm van ganzenbord. Om 11.30 stonden de ouders al 
te wachtten om hun kinderen op te halen. Bedankt lieve bevers voor het geslaagde week-
endje!

Liefs,
Hotsjietonia staf
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SINTERKLAAS
De bevers hebben samen met de welpen en de kabouters sinterklaas gevierd. Dit gebeurde 
in de Tavenu. Terwijl iedereen in spanning zat te wachten gingen we maar liedjes op het 
podium zingen zodat sinterklaas het misschien zou horen. Maya en Roos waren zelfs de 
allereerste die op het podium ‘’zie ginds komt de stoomboot’’ aan het zingen waren. Toen 
we sinterklaasje kom maar binnen met je knecht aan het zingen waren was het dan zo ver. 
Sinterklaas en zijn pieten kwamen binnen. Nadat er gestrooid was met pepernoten vond 
sinterklaas dat het wel tijd was voor de cadeautjes. Maar toen piet de zakken uit wilde gaan 
delen bleek dat we niet de goede cadeautjes hadden. Gelukkig had iedereen wel zin om te 
helpen met de echte cadeaus terug te vinden. Maar voordat we dat gingen doen ging sinter-
klaas eerst iets uit zijn grote boek voor lezen. Eerst las hij dat Tijn zijn eigen pyjama wel erg 
eng vond, daarna las hij dat Maya haar eigen beauty salon wilde beginnen verder las hij 
nog dat Tess het hèèèèèèèèèèl leuk vond op scouting. Verder werd er verteld dat Vincent 
heel goed kan acteren, dat Thieme een ster is bij blauwe billen dans en dat Dave een echte 
Casanova is. Maar nu sinterklaas iets had voorgelezen uit zijn boek werd het echt tijd om 
de cadeautjes te gaan zoeken. Dit deden we door eerst uit te zoeken waar de eigenaars van 
de cadeaus die wij hadden lagen. Misschien hadden zij onze cadeaus wel. Dit deden we 
door een pagina uit het boek van sinterklaas te ontcijferen. Dit lukte prima en we kwamen 
als snel op een adres uit. Dus wij gingen maar op pad, natuurlijk met de zak vol pakjes. 
Toen we op locatie aangekomen waren en we de zak af gaven kregen we een zak mee waar 
een andere naam op stond. Maar helaas niet die van ons, maar die van een andere afdeling. 
Deze namen wij natuurlijk mee terug, hopend dat een andere afdeling onze zak mee terug 
had genomen. Gelukkig was dat zo en nog net voordat sinterklaas weer verder moest kreeg 
iedere afdeling zijn eigen zak met pakjes. Zo was alles nog goed gekomen, we zwaaiden 
sinterklaas uit en zongen nog een liedje en toen was het toch eindelijk tijd om de cadeaus 
open te maken….
het was uiteindelijk weer een gezellige middag.
Groetjes van de bever stafleden
Juffrouw Pirouette   Fleur Kleur
Babbel    Bas Bos
Hippe Springveer   Sterre Stroom
Billie 
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MASTERCHEF WEEKENDJE 

DIJK-JANNEKE KABOUTERS

Afgelopen maand hebben wij eindelijk weer een weekendje gehad! Nadat de meiden hun 
bedjes klaar hadden gelegd was het tijd om aan het echte programma te beginnen. Het hele 
weekendje stond in het thema van eten maken. De meiden werden opgedeeld in 3 groepjes 
waarmee ze het dit weekend tegen elkaar op gingen nemen. 1 groepje zou het voorgerecht 
gn verzorgen, 1 groepje ging voor het hoofdgerecht en weer een ander groepje ging het 
nagerecht maken. Op vrijdagavond 
hadden we daar natuurlijk niet 
zoveel tijd meer voor, dus de meiden 
mochten eerst gaan bedenken wat 
ze wilden maken en daarbij werd 
per groepje een mooie menukaart 
gefabriceerd. Toen deze klaar waren 
werd er nog gezellig een potje weer-
wolven van wakkerdam gespeeld 
en na een heerlijk nachtje slapen en 
weer vroeg wakker worden was het 
dan eindelijk zover, het koken kon 
gaan beginnen. Maar nog niet meteen, want er moesten natuurlijk eerst nog boodschappen 
worden gedaan! Elk groepje kreeg een bedrag waarmee ze spulletjes konden kopen voor 
het gerecht dat ze hadden bedacht. Eenmaal terug bij de Lunt konden de meiden eindelijk 
aan de slag. Alles verliep heel vlot en voor we het wisten hadden we een mooi menu op tafel 
staan. Daar hebben we heerlijk van kunnen smullen! Wel hadden we er een rommel van 
gemaakt, en bij rommel maken hoort opruimen. De ruimte werd dus nog geveegd, er werd 
afgewassen en de tafels werden afgedaan. Daarna was het toch echt weer tijd om naar huis te 
gaan, maar we hebben echt een topweekendje gehad! 

MET SCHERP GESCHOTEN

Het begon met veel regen deze zaterdagmiddag. 
Daarom begonnen we met het bakken van appel-
flappen en worstenbroodjes.  Toen deze gebakken en 
opgegeten waren konden de meiden van de WGA 
verder met het stoere gedeelte van het programma. 
Ze mochten namelijk met luchtbuksen schieten. En 
niet alleen op schietschijven,  maar ook op andere 
voorwerpen zoals blikjes drinken (lege en volle) en 
op pompoenen en kalebassen. In het begin leek het 
erg moeilijk, maar als snel hadden de meeste het 
onder de knie. De meiden vonden het erg leuk! Pas 
dus voortaan maar op als je in de buurt bent ;-)s
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Prof. Zeemanweg 8
5144 NN Waalwijk

T 0416- 33 24 15

E info@WDLDRANK.nl
I www.WDLDRANK.nl 
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 “Welkom, Welkom, welkom,

Happy Hunger Games! May the odds be ever in your favor. We start with a special message, 
brought to you all the way from the Clemenstroep”:

Om conflicten verder te voorkomen worden ieder seizoen 2 verkenners in een Arena 
gedropt waarin zij met hun district moeten strijden voor de overwinning. De verkenners 
worden allemaal verspreid in de Arena losgelaten met nog enkel hun levenskaartje. Het lev-
enskaartje vertegenwoordigt een bepaald district in de naam waarvan de deelnemer strijdt. 
Wat van tevoren bekend is, is dat er 2 mensen per 
district strijden. Maar wie is je team genoot...? 
Door actief op zoek te gaan naar potjes die door 
de gehele Arena verstopt liggen kunnen de verk-
enners zich met de inhoud hiervan versterken. 
Dit kunnen wapenkaartjes zijn die een bepaalde 
rang vertegenwoordigen of power-up kaartjes die 
je in het spel een boost kunnen geven. De beste 
speurneus wordt hierdoor moeilijker te verslaan 
in het spel. 

De Clemenstroep heeft afgelopen periode deel 
genomen aan de tweede jaarlijkse Hunger Games. 
De Arena waarin werd gestreden is de ronde om 
de Kaatsheuvelse IJsbaan. Een gaaf spel op een leuke locatie dat jong en oud een avontuur 
uit de wereldberoemde film kan laten beleven!

Helaas zit het goede weer erop en dat heeft de afgelopen maand twee keer geresulteerd in 
een overdekt middagprogramma. Zo zijn de verkenners een middag scherp aan het onder-
handelen geweest met een levensgroot Kolonisten van Catan spel. Gevolgd door een wat 
lossere middag op kroegentocht. In de kroeg hebben de heren allerlei kroegspelletjes tegen 
elkaar gespeeld om te bepalen wie er de grootste kroegbaas van de groep is. De ervaring 
bleek toch erg belangrijk en daarmee kwamen de stafleden als winnaars uit de strijd. 

Tot slot is het niet alleen een leuke maar ook een speciale maand geweest. In de maand 
november is namelijk de Clemenstroep als afdeling weer een jaartje ouder geworden. Met 
62 mooie jaren op de teller nog een hoop meer in het vooruitzicht. 

De vriendelijke groene groeten,
De Clemenstroep!



www.zppetalagematerialen.nl

- 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

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

VOOR VEEL PLEZIER EN EEN GOED 
GLAS BRAND OF JUPILER BIER
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1.12 Lola Roothans - Filoen Kabouters
3.12 Roy Timmermans - Clemenstroep
5.12 Carmen Smelt - Clemenshorde
7.12 Tim Nijssen - Batavierentroep
8.12 John Kivits - Materiaalbeheer en ouderhoud 
11.12 Caitlijn de Laat - Hotsjietonia Bevers
14.12 Maja Solecka - Hotsjietonia Bevers
20.12 Stef van Dijk - Clemenshorde
21.12 Silven Verkooijen - Sioniehorde
22.12 Yannick van Alebeek - Sioniehorde
23.12 Xippe Kahle - Batavierentroep
24.12 Sen Leytens - Clemenstroep
24.12 Thieme van der Kemp - Lange Doener Bevers 
25.12 Chloé Faro - Filoen Kabouters
28.12 Lara van Oijen - Dione Gidsen
29.12 Roel Kneepkens - Verhuur
29.12 Maarten van der Meijs - Flexteam 29.12 
Luca Groenendijk - Dijkjanneke Kabouters
31.12 Liv Pullens - Dijkjanneke Kabouters

VERJAARDAGEN

AZGEPUZZEL

WAAR

IS

DE 

MIJTER

VAN

DE 

SINT?
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Uw specialist in 
persoonlijke beschermingsmiddelen 

en bedrijfskleding.

www.raschbv.nl
Tel. 0416-376222
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OPBRENGST SPONSORING NIEUWE HK
een goed maand voor wat betreft de bijdragen voor de bouw van een nieuw HK. Van maar 
liefst 3 kanten kwamen de donaties binnen.

Playa del AZG
Aan het eind van augustus hielden de leden van de oud-stafledenclub tijdens bork totaal de 
actie Playa del AZG. Een vintage markt waar 2e hand artikelen werden verkocht en waar 
bezoekers koffie met gebak of een ijsje konden kopen. Na aftrek van alle kosten werd de 
opbrengst bekend gemaakt en deze bedraagt maar lieft 2000 Euro

De Rabo clubkas campagne
Leden van de Rabobank konden 
in oktober weer stemmen in de 
Rabo clubkas campagne. In deze 
actie van de Rabobank wordt 
150.000 euro verdeeld over de 
deelnemende verenigingen. Hoe 
meer stemmen een vereniging 
ontvangt hoe hoger het bedrag. 
Scouting AZG eindigde op de 
15e plek en ontving hiervoor 
1.185,82 euro.

De Rabo Pubquiz
Woensdag 21 november gingen 43 teams 
met elkaar de strijd aan tijdens ‘De Grote 
Rabo Pubquiz’ die werd gepresenteerd 
door Jan Versteegh en Shelly Sterk. In de 
‘Rabo Pub’ zwoegden de teams op vra-
gen over de maatschappelijke thema’s: 
ondernemersschap, zelfredzaamheid, 
food en vitale woon- en leefomgeving. 
Onder de deelnemende teams ook teams 
die bestonden uit oud-stafleden. De 
winnaar van de quiz was zo’n team. Rens 
Hoffmann,Rob van Boxtel,Marco Jonk-

ers, Roel Kneepkens en Marcel Simon waren de knapste koppen van de avond. De prijs was 
een cheque van 1000 euro die geschonken mocht worden aan een doel naar keuze. Dit doel 
werd natuurlijk Scouting AZG.

Iedereen die meegewerkt heeft aan deze geweldige sponsorbijdragen hartelijk bedankt!
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AZGEPUZZEL





SINTERKLAAS OP BEZOEK BIJ DE BEVERS, 

KABOUTERS EN WELPEN
Zaterdag 24 november kwamen Sinterklaas en zijn pie-
ten weer langs bij de bevers, kabouters en welpen in de 
Tavenu. Echter hadden Sinterklaas en zijn pieten een 
probleem. De pieten hadden de verkeerde pakjes meege-
nomen. De bevers, kabouters en welpen moesten opzoek 
naar de pakjes die voor hun bestemd waren. Maar zo 
makkelijk was dat nog niet. In de ruimte hingen bladzij-
des uit het sinterklaas boek waar de namen opstonden 
van de kinderen waar de pakjes lagen van de scouting. 
Alleen was er 1 probleem, het adres waar de pakjes zou-
den liggen stond in geheimschrift.  Het geheimschrift 
bestond uit plaatjes (wortel, schoorsteen, pakje etc.), om 
de plaatjes te ontcijferen moesten de bevers, kabouters 
en welpen opzoek naar de plaatjes die buiten waren ver-
stopt. Achter het plaatje stond dan een letter. Wanneer ze 
alle plaatjes hadden gevonden, vormde dat de straat-
naam waar de pakjes lagen voor een van de afdelingen.
 De bevers, kabouter en welpen konden natuurlijk niet allemaal te gelijke tijd opzoek gaan 
naar de plaatjes, daarom hebben we de dag opgesplitst. Er waren 3 rondes. De binnen 
ronde waarin de blauwe billen dans gedaan werd, de buitenronde waarin we opzoek gingen 
naar de plaatjes van het geheimschrift en de ronde bij Sinterklaas en zijn pieten. 
Gelukkig heeft iedereen goed hun best gedaan en het geheimschrift weten te ontcijferen, 
waardoor elke afdeling alsnog hun eigen pakjes heeft gekregen. 
Het was een gezellige middag! Hopelijk tot volgend jaar Sinterklaas en pieten! 

WIE KLEEDT ONZE KERSTMANNEN AAN?WIE KLEEDT ONZE KERSTMANNEN AAN?

Op 9 december a.s. lopen alle AZG-
ers weer de Santarun. Hierbij wordt er 
gerend in kerstmannen pakken. Omdat 
onze leden liever niet in hun nakie lo-
pen zijn we op zoek naar sponsoren die 
kerstmannen voor ons willen kopen. 
Een kerstmannen pak kost een tientje. 
Een hele azg afdeling bestaat uit 20 
kerstmannen. Wilt u ons sponsoren met 
een of een aantal pakken laat het dan de 
groepsstaf weten via 
groepsstaf@scoutingazg.nl 


