Groepsblad scouting AZG Waalwijk
DE HOTSJIETONIA HALLOWEENAVOND
De bevers van de hotsjietonia kolonie hebben een
spannende halloweenavond gehad. We zijn begonnen met een potje levend cluedo door het hele
hoofdkwartier heen. Al heel snel hadden de bevers
uitgevonden dat de vleermuis het had gedaan in de
heksenketel met een pompoen. Na het harde zoeken
waren de bevers wel een beetje moe geworden. Maar
gelukkig was er groene griezel ranja en Halloween
snoepjes. Toen dit op was gingen we mummies maken door bevers in te pakken ik wc-papier. Het duurde
niet lang of de hele ruimte (inclusief Pompedomp)
lag onder het wc papier. Dit moest vlug opgeruimd
worden want we gingen heksenbezemdans doen.
Maar omdat er geen bezem was werd het gespeeld
met een fietspomp. Hierna hebben we nog een potje
blauwe billendans gespeeld en toen was het helaas al
weer tijd om te gaan. het was een spannende maar
toch hele gezellige avond.
Groetjes van juffrouw Pirouette, Babbel, Hippe Springveer en Billie
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AZGENDA

AZGOEIENDAG
Van het hoogtepunt van de
maand oktober, Halloween, direct door naar het
hoogtepunt van de maand
november: de nieuwe editie van de Nieuwe Yell. In
deze editie valt er weer lekker veel te lezen over wat al
jouw vriendjes en vriendinnetjes bij scouting hebben uitgespookt. En dan
niet alleen bij Halloween.
De afgelopen maand heeft
namelijk onder andere de
jota joti plaats gevonden
en een heleboel gave middagprogramma’s. Wij staan
te popelen om jullie alles
te laten weten en hopelijk
hebben jullie er ook zin in!
Heel veel leesplezier met
deze editie!
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Bezoek Sinterklaas
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Nieuwjaarsreceptie

REDACTIE
Joost Kerkhof
Tel: 06 510 729 74
joost@kerkhofnet.nl
Tim Geijs
Tel: 06 82 04 63 95
timgeijs@live.nl
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 .
VOLGENDE UITGAVE:
1 december
INLEVERING STUKJES :
27 november

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

de nieuwe Yell

WEEKEND CLEMENSHORDE
De Clemenshorde heeft een heel leuk en spannend weekendje gehad bij de MBG. Nadat de kinderen aangekomen waren en hun bedden klaar hadden gezet werden er een
paar spelletjes gedaan. Na deze spelletjes moesten de kinderen zich klaarmaken voor het
kampvuur. Eenmaal bij het kampvuur ging Akela tellen en kwam ze erachter dat er een
kind verdwenen was. Dus met zen alle zijn we Tijn
gaan zoeken. Tijdens het zoeken vonden we een briefje
met daarop de vluchtroute van de boef die Tijn had
meegenomen. Dus zo stoer als we zijn, zijn we op pad
gegaan. Akela voorop met Roel en Dano (Dano had
de kaart) en achteraan koning Lowie met daartussen
de rest van de welpen. De kaart bracht ons bij een bos.
Toen de kaart op was, kwamen we een zwerver tegen.
Aan hem hebben we gevraagd of hij wat gezien had
en hij heeft ons vertelt hoe we moesten lopen. Toen
we bijna het bos uitkwamen, kwamen we een officier
tegen die de boef en Tijn al in de gate aan het houden
was. Hij vroeg aan ons of we eerst heeeel stil dichterbij
de brug wilden lopen. En wanneer hij begon te rennen
om de boef te pakken, moesten wij heel hard roepen zodat hij Tijn zou laten staan. Tijn
was gered! En we konden weer terug naar de blokhut. Daar hebben we nog even nagepraat
bij het kampvuur met wat lekkers en wat te drinken. Moe maar voldaan konden de welpjes
naar bed om de volgende dag (veel te vroeg) weer wakker te worden.
Groetjes van De Clemenshorde

BEVERS IN DE GYMZAAL
De bevers van de hotsjietonia zijn lekker gaan sporten in de gymzaal. Maar voordat we
konden beginnen moest er eerst een warming-up worden gedaan. Dit hebben we gedaan
door een tikspel te spelen. Toen iedereen genoeg opgewarmd was zijn we verder gegaan
door ballenbak te spelen. Dit was erg vermoeiend en na een paar potjes was het wel tijd
voor een wat rustiger spelletje. Daarom deden we daarna blokjesvoetbal. Dit was eigenlijk
nog niet genoeg en daarom was het daarna wel tijd voor een pauze. Een beetje drinken en
een snoepje zorgde er voor dat iedereen weer vol zat met energie. Ondertussen was de zaal
verbouwd om levend air hockey te spelen. Dit was een spannend spel waarbij de teams die
aan de kant zaten enthousiast bezig waren met aanmoedigen. Na dit een tijdje gespeeld te
hebben was het tijd voor de grote verrassing. Alle bevers moeten even hun ogen dicht doen
en ondertussen werd de zaal verbouwd voor het laatste spel: apenkooien. Toen de bevers hun ogen open deden stond de hele zaal vol met een groot parcour om het spel op te
spelen. Dit was natuurlijk heel erg vet. Dit hebben we daarom gespeeld totdat het weer tijd
was om naar huis te gaan. dit was ook wel nodig want na een hele middag hard gesport te
hebben was iedereen ook best moe. Het was in ieder geval een leuke sportieve middag.
Groetjes van juffrouw Pirouette, Babbel, Hippe Springveer en Billie
AZG Scouting Waalwijk
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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
- Tafels en banken
- Terrasverwarmers
- Kano’s10 stuks op trailer, inclusief zwemvesten

Grotestraat 163
5141 JR Waalwijk
tel. 0416 332370
e-mail : gert@hensschilderwerken.nl

AZG Scouting Waalwijk
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INTROWEEKEND 2018 WVA & WGA
Eind september hebben wij samen met de leden van de WVA & WGA weer een top introweekend. We begonnen zaterdag al om 09:00 en dat was voor sommige leden best vroeg.
Maar dat mocht de pret niet drukken. Nadat de leden de bagage op de hadden gelegd en we
gezamenlijk geopend hadden vertrokken de leden naar de buitenhaven en kregen daar de
laatste instructies. (De WGA bleef op de Risico omdat ze deze belangrijkste zeilskills nog niet
onder de knie hadden) Eenmaal de vletten klaar gemaakt voor vertrek kon het introweekend
echt beginnen. De leden van de WVA gaan op pad naar d’n Dooie Arm (Afgedamde maas)
Rond 09:45 stoomde onze schipper Jochem, de Risico klaar voor vertrek. Na ruim 2 uur
en 30 min varen waren wij gearriveerd op de plek van bestemming. Later de dag kwamen
kwamen Maarten en Danique aanboord om een top zeil instructie les te geven samen met
Jochem aan de leden van de WGA. Want die konden dat heel goed gebruiken. Na deze theorieles werd het tijd voor de praktijk en hebben de leden ook lekker gezeild in de buurt van
de Risico. Rond 17:00 mocht er gekookt worden, maar er was maar 1 lid (Bent) + 1 staflid
(Simone) die dit op zich namen en hebben samen een lekkere maaltijd klaargemaakt in onze
5 sterrem keuken. Na het avondmaal hebben werd alles opgeruimd en klaargemaakt voor
het avondprogramma die georganiseerd werd door de scheepsraad. Het avondprogramma
bestond een oud Hollandse spellen avond. Daarna vond er een dikke party plaats op de party
boot oftewel de M.S Risico. Het was een gezellige feestavond. Rond 01:00 was het bedtijd en
gingen alle leden lekker slapen in hun 5 sterren resort.
De volgende ochtend werden de leden zoals gewoonlijk vroeg wakker gemaakt want we
moesten weer optijd terug naar Waalwijk. Voordat de leden wakker werden gemaakt namen
wij nog prachtige plaatjes van de Risico want het was heel erg mistig. Het ontwaken gebeurde
met het heerlijke geluid van onze aggie (aggregaat) daarna werden de bedjes opgeruimd en
ontbeten. Ook werd de Risico al grotendeels opgeruimd. Rond 11:00 vertrokken we weer
terug naar ons mooie Waalwijk. En rond 14:00 arriveerde de Risico in de buitenhaven. Het
weekend is afgelopen en de leden voldaan. Iedereen heeft vol op genoten van het introweekend 2018 en van het mooie weer.
De groeten namens de staf van de WVA & WGA

AZG Scouting Waalwijk
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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

Beste Clemenstroeper en AZGroeper,
We hebben het allemaal waarschijnlijk al een
aantal keer gezegd, maar in de maand oktober
hebben we toch zeker geprofiteerd van ‘het
weekend dat het voor het laatst lekker weer is
dit jaar’ wat meerdere malen is voorgekomen.
Van het zomerse weer in de herfst is gebruik
gemaakt door nog een keer het water op te
zoeken. In kano’s zijn de verkenners te water
gegaan en hadden zij een bepaald doel mee
gekregen. In plaats van rond dobberen moesten
ze actief op zoek gaan naar gekleurde munten
om daarmee de kleurcode van het levensgrote mastermind spel te kunnen kraken. De
munten waren maar voor een gokpoging te gebruiken en daarom hebben de jongens meerdere malen het water bij het lido moeten oversteken in de zoektocht naar de posten waar
de munten te verkijgen waren.
Ook is de jaarlijkse joti weer geweest samen met de andere verkenner en
gidsen afdelingen. Een weekend in het
thema van de digitale wereld. Er is veel
gegamed en voor de trouwe supporters
was er ook een radio live stream onder
leiding van niemand minder dan DJ
Luxe. Na een avondspel en voor de tijd
van het jaar een relatief ‘warme’ nacht
zijn er zondag nog tonnen verdiend in
baardwijk met het verzamelen en op het
juiste moment verkopen van bitcoins.
Verder is er een nieuw gezicht bij de Clemenstroep, het staf team wordt momenteel versterkt door maatschappelijk stagiair Darryl. Een Arubaanse international die de atlantische
oceaan niet als een drempel ziet om onderdeel uit te maken van de Clemenstroep.
Totslot rest niks meer dan jullie de vriendelijke maar vooral groene groeten te doen. Voor
de weekelijkse update check onze facebook pagina!
#Clemens-out

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

ROT-KLUSSEN
O p d e l a at s te d a g v an h e t
Introweekend is de Wilde Vaart staf
druk bezig geweest met het leegruimen en afbreken van de bar in de
Risico. De woensdag na het weekend is het Risico-OnderhoudsTeam
(ROT) meteen aan de slag gegaan
met het bevestigen van de bar aan
het plafond en het verwijderen van
de vloerdelen. De week erop is het
ROT, aangevuld met de Wilde
Vaart staf, in de weer gegaan om
onder de vloer de boel schoon en
vrij te maken. Avonden van scheppen, bikken en vegen volgde.
De jongens van de Wilde Vaart
hebben ook een dienst verleend
door twee grote pallets vol met
stoeptegels het ruim in te sjouwen
(±3 50 stuks). Mannen: “Ge wit
dagge bedaankt zijt!”
Het vlak en kattensporen (bodem van het schip) zijn inmiddels behandeld met
antiroestolie en ijzermenie en weldra zullen de stoeptegels onder de vloer verdwijnen en
begint het opbouwen van de bar. Al met al een flink project.
Verder wordt de Risico langzaamaan weer winterklaar gemaakt en wordt er gewerkt aan
het installeren van acculaders voor o.a. de hoofdmotor en verlichting. Helaas heeft de
vorige acculader deze zomer het begeven. Een goed moment om het systeem nog beter in
te richten, zodat de veiligheid, beschikbaarheid van stroom en levensduur van de accu’s
nog beter worden. Later hierover meer.

ODA GIDSEN BOUWEN
VLOTTEN
Op de laatste mooie dag van het jaar
hebben wij de pionier-kunsten getest
van onze meiden! Na een paar uur
knopen leggen en bedenken hoe ze het
beste een vlot konden maken, hebben
ze het voor elkaar gekregen!
Ze gingen te water en bleven drijven!
Bij een groepje gingen de tonnen wel
bijna allemaal los. Uiteindelijk heeft de
ene groep de andere groep van het vlot
afgegooid!
AZG Scouting Waalwijk
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Een nieuw seizoen
14 nieuwe stafleden.
In deze yell stellen de
eerste 7 van hen zich
voor.

Wat is je naam ?

Fleur aka Filie

Bij welke afdeling ben je
staflid ?

Dijk-Janneke

Sinds wanneer ben je
AZG-er ?

Vanaf de bevers.

Vanaf de bevers dus nu
ongeveer 14 jaar.

Wat is je leukste scouting
moment tot nu toe ?

Wiltzkamp

Ik vind elk kamp tot nu toe
superleuk!

Waar ben je buiten de
scouting regelmatig te vinden?
Heb je nog meer hobby’s
naast scouting ? en zo ja,
welke?

Op school

Vooral op mijn werk en
verder veel bij vrienden.

Nee

Mijn hobby’s zijn muziek
maken en feesten.

Waar studeer je voor of
als wat werk je ?

Ik studeer op de Fontys in
Tilburg en dan de opleiding
pedagogiek.

Ik heb dit jaar een tussenjaar en ik werk bij de Albert
Heijn en als geluidstechnicus.

Wat is je favoriete film ?

The last song

De Fast & Furious films

Waar aan heb je een hekel
?

Reizen met de bus.

Aan mensen die luidruchtig
eten.

Hoeveel kerststerren heb
je ongeveer in je AZG tijd
verkocht ?

Ik denk rond 20 per jaar.

Ongeveer 150.

AZG Scouting Waalwijk
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Remco Klerks (Jacala)
De Waingundja Horde

de nieuwe Yell

Maartje Vugts

Hotsjietonia kolonie

Yannick van Alebeek
(Chil)
Sioniehorde

Eerste jaar kabouters

Sinds de bevers

Vanaf de kabouters, dus
ongeveer 12 jaar alweer

Het leukste vond ik de
Kampen in Wiltz en het
Wga kamp
Bij mijn stage op vakantiepark beekse bergen

Zeilen
>

Het afgelopen kamp met de
WGA was wel heel vet!

Op het zwembad, thuis of
in Wageningen

Heb niet echt een hobby
maar vind films en series
kijken wel leuk

Zwemmen

Meestal op school of in de
AH, en in het weekend bij
vrienden
Netflixen en feesten natuurlijk

Leidinggevende leisure en
hospitality

Ik studeer Agrotechnologie
in Wageningen

Ik zit nu in 6VWO op het
Dr. Mollercollege en werk
bij de Albert Heijn

Disney films

Tomb Raider

Ik vind Vaiana stiekem best
een leuke film

Ik heb een hekel aan liegen

Mijn kamer op moeten
ruimen.

Vroeg opstaan, blijf veel
liever nog even liggen..

Ik heb er ieder jaar
ongeveer 10 verkocht , dus
ongeveer 115

300

Ik gok een stuk of 90

Iris Buijs

AZG Scouting Waalwijk
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bij de Oda Gidsen!
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Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door

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

Een nieuw seizoen
13 nieuwe stafleden.
In deze yell stellen de
eerste 7 van hen zich
voor.

Wat is je naam ?

Rens Melissant

Bij welke afdeling ben je
staflid ?

Oda Gidsen

Romy vd Veeken (Sterre
Stroom)
Bij de Lange doener

Sinds wanneer ben je
AZG-er ?

Ik ben vanaf eerste jaar welp
AZG-er, dus 11 jaar

Vanaf 2008, dus ongeveer
10 jaartjes nu

Wat is je leukste scouting
moment tot nu toe ?

Elk kamp, want dat is altijd
een week gezelligheid

Waar ben je buiten de
scouting regelmatig te vinden?
Heb je nog meer hobby’s
naast scouting ? en zo ja,
welke?

Met vrienden buiten

Kamp! Vooral de kampen
met de WGA waren heel
leuk!
In Leiden of Waspik

Ik doe badminton en ik
maak YouTube video's.
Mijn kanaal is: Rens Videos

Hardlopen en afspreken
met vrienden.

Waar studeer je voor of
als wat werk je ?

Ik zit op school in Den
Bosch en doe de opleiding
Hightech Metalelektro

Ik studeer Geneeskunde in
Leiden

Mamma mia

Wat is je favoriete film ?

Waar aan heb je een hekel
?

Huilende baby's

Opruimen en ruzies

Hoeveel kerststerren heb
je ongeveer in je AZG tijd
verkocht ?

Ik heb er ongeveer 150
verkocht

Te weinig...

AZG Scouting Waalwijk
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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

VERJAARDAGEN
2.11 Jet van der Bron (Dijkjanneke Kabouters)
2.11 Rick Gruijthuijsen (Clemenshorde)
3.11 Carla van Houten (Groepsstaf)
4.11 Jochem Langerwerf (Risco Team)
4.11 Topanga de Vries (Filoen Kabouters)
6.11 Marcel Neggers (Risco Team)
6.11 Daan Maaijwee (Clemenshorde)
6.11 Kick Leijtens (Lange Doener Bevers)
7.11 Carola Sprangers (WGA 374)
7.11 Sjoerd Mulder (WVA 27)
7.11 Mads Hoefnagel (Waingundjahorde)
8.11 Lotte Kraneveld (Oda Gidsen)
8.11 Sem Blinksma (Clemenstroep)
9.11 Maaike Diepenstraten (Filoen Kabouters)
10.11 Kjell van Vliet (Clemenstroep)
14.11 Moos van Rees Vellinga (WGA 374)
16.11 Kristian Marijnissen (Sioniehorde)
16.11 Keetje van Rees Vellinga (Oda Gidsen)
16.11 Kay Sulsters (Waingundjahorde)
18.11 Sanne de Vries (WGA 374)
19.11 Anne Klerx (Dione Gidsen)
19.11 Vince van Os (Sioniehorde)
19.11 Meike Veldsink (Filoen Kabouters)
20.11 Mia Sophie van Hulten (Dione Gidsen)
20.11 Mia Maijers (Dione Gidsen)
20.11 Finn Meysen (Clemenshorde)
21.11 Daan Weisbeek (Batavierentroep)
21.11 Vincent de Kort (Lange Doener Bevers)
24.11 Lois Huijman (Dione Gidsen)
25.11 Vita Brok (Dijkjanneke Kabouters)
25.11 Damian van Oosterhuis (Batavierentroep)
26.11 Joost Kerkhof (Redactie Nieuwe Yell)
29.11 Sterre Ophorst (Dione Gidsen)
29.11 Danique Okhuijzen (Filoen Kabouters)
30.11 Pleun Fijneman (Clemenshorde)
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

JOTI
De verkenner- en gidsenafdelingen hebben afgelopen
maand deelgenomen aan de JOTI. Dit is een wereldwijd scouting evenement dat in het teken staat van
communicatie. Vroeger werden er contacten gelegd via
chat programma's. In deze tijd van social media is dat
niet heel spannend meer. Daarom werd de communicatie vooral gestopt in het maken van een radio uitzending via Youtube. In de taboe van de Lunt was een heuse
radiostudio ingericht. Luisteraars konden verzoekplaatjes aanvragen en aan radiospelletjes meedoen via de
youtube website.
Naast radio maken werd er ook gegamed met de hele
afdeling tegelijk. Gelukkig was het niet alleen maar
stil zitten het hele weekend. Hun energie konden de
kinderen kwijt bij sportschool ryu waar zij een proffessionele conditietraining kregen. De avond werd besteed
aan een nachtspel. Al met al een prima weekend.

LEDEN WERVEN
Eens per jaar trekken de jongste afdelingen een
Waalwijkse woonwijk in om daar leden te werven. Van te voren krijgen alle huizen in de buurt
een flyer in de bus waarin kinderen uitgenodigd
worden om het ledenwerf programma te volgen.
Deze keer was de wijk Zanddonk aan de beurt.
De activiteit heette minute-to-win-it en bestond
uit allerlei spellen die telkens 1 minuut duurde. Dit kon zijn een actief spel zoals lasso werpen of bijvoorbeeld een geheugentraining spel. Naast onze eigen leden kwamen er gelukkig ook veel kinderen uit de buurt meespelen. Een aantal van hen komt een aantal weken
meedraaien om te kijken of scouting iets voor hen is.

HALLOWEEN
Vrijdag 26 oktober hebben wij samen met de
dijk janneke kabouters en de sionie horde een
heel gaaf avondprogramma gedaan in het teken
van halloween. We deden buiten allemaal leuke
halloween spelletjes zoals elkaar omtoveren tot
mummies met wc papier en een heksenbezem
race! Maar dat was niet alles... de Lunt was vervloekt en de kinderen moesten op zoek gaan naar
een spreuk die de vloek zou opheffen. Ze gingen
in groepjes op zoek naar de verschillende letters die te vinden waren in het gebouw maar dit was
heel spannend en eng want er zaten allemaal skeletten en spoken. Maar onze stoere kabouters en welpen is gelukt om de vloek op te heffen! Een goede afsluiting van een leuke avond :)
AZG Scouting Waalwijk
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NA 40 JAAR EEN OUDE GRIJZE WOLF,
Aankomende week is het precies veertig jaar geleden dat ik lid ben geworden van scouting
Andreas Zijlmansgroep oftewel kortweg AZG, niet te verwarren met die grenzeloze medici….. Op zich niet zo’n grote prestatie omdat er binnen onze beide verenigingen er meerdere rondlopen die deze mijlpaal (allang) voorbij zijn maar voor mij reden genoeg om weer
eens in de pen te kruipen.
Als acht jarige onwennig door mijn ouders naar het Hoofdkwartier aan de Winterdijk
gebracht en twee maanden later trots geïnstalleerd in het bijzijn van de toenmalige aalmoezenier, die het uniform en de insignes inzegende, en namens de groepsstaf wijlen Sjef verschuren. Naast de stafleden van toentertijd schiet deze laatste persoon nog regelmatig door
mijn gedachten waarbij ik ook gelijk de naam van wijlen Harry Verwiel moet noemen. Met
beide voorzitters lag ik regelmatig in de clinch maar zoals één van hen altijd zei: “we doen
het uiteindelijk allemaal voor die kinderen”, waardoor hij met die ene zin gelijk de angel uit
het gesprek haalde.
In de afgelopen veertig jaar heb ik veel meegemaakt, geleerd, vrienden voor het leven
gevonden. Ervaringen die ik tot op de dag van vandaag met me mee draag en iedere keer
opnieuw weer kan toepassen. Dát is scouting! Ervaringen opdoen die je in de rest van je
leven nog altijd toe kan passen.
Heb introverte kinderen uit hun schulp helpen kruipen, drukke kinderen rust kunnen
geven, bange kinderen nieuwe uitdagingen voorgeschoteld. Geen hokjes geest maar
gewoon bekijken en uitproberen wat voor een kind het beste is. Persoonlijke aandacht doet
wonderen. Neem de tijd voor hen…. Het was niet altijd gemakkelijk. Ik heb geen pedagogische opleiding maar met vallen en opstaan ben ik toch een heel eind gekomen. Mijn teamleden door de jaren heen en ik, hebben in ieder geval ons best voor hen gedaan. Ik eerst 15
jaar voor de groep en de laatste 14 jaar als invalkracht en penningmeester. Voor de rekenaars onder jullie: de overige (lees: eerste) 11 jaar was ik (jeugd)lid.
Er is al die afgelopen jaren veel veranderd. Ik ben niet de persoon die altijd maar roept dat
vroeger altijd alles beter was. Integendeel. Iedere jaar, ieder tijdperk,kent zijn uitdagingen.
Vaak herhaalt echter de geschiedenis zich. Discussies zijn van alle tijden maar als je zolang
meedraait als ik is het enerverend om te aanschouwen dat bepaalde onderwerpen met verschillende tussenpauzes steeds weer terug komen.
Buitenstaanders zien vaak de kracht van scouting niet. Die blijven hangen in vooroordelen
en beelden uit een ver verleden. De AZG is met haar tijd meegegaan. Staat midden in het
leven. Organiseert middagspelen voor de gehele Waalwijkse jeugd, helpt bij evenementen
en laat zich zien, in plaats van in haar eigen wereldje te blijven.
Al zeg ik het zelf: Waalwijk mag trots zijn op een vereniging als de AZG. Ruim 250 jeugdleden, ruim 110 leden bij de oudstafledenclub en zo’n 80 vrijwilligers houden deze vereniging
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overeind. Je hoort regelmatig dat verenigingen een schreeuwend tekort aan vrijwilligers
hebben. Gelukkig heeft de AZG dat probleem niet en het is bewonderenswaardig dat er
ieder scoutingjaar opnieuw er weer 18-jarige jongens en meisjes zich aanmelden als staflid
waardoor wij onze afdelingen weer kunnen aanvullen. Hoezo zit de jeugd van tegenwoordig alleen maar met hun telefoontjes spelen? Niks daarvan, die zitten bij ons!
Dat is de afgelopen 40 jaar altijd al zó geweest en dat zal altijd wel zo blijven. Ik heb daar in
ieder geval geprobeerd om mijn steentje daaraan bij te dragen. Ik kan nog pagina’s doorgaan met het uitgebreid vertellen van anekdotes maar vrees dat het vaak een kwestie zal
zijn van “je had er bij moeten zijn”. Dus dat zal ik dan ook niet doen.
Ik ben iemand van de lange adem. Naast dit jubileum werk ik over een paar maanden ook
alweer twintig jaar bij mijn huidige werkgever. Ik kan wel zeggen dat de afgelopen jaren
zijn omgevlogen. Het lichaam van deze wolf is wat ouder, de ledenmaten wat stram, het
haar wat grijs. Maar wat altijd hetzelfde is gebleven is het gevoel en dat voelt goed.………..
Helmut van der Lee
(penningmeester)
Meer lezen? surf naar www.grondgedachtes.wordpress.com

DIJK-JANNEKE KABOUTERS MAKEN
POPCORNMACHINES
Op 20 oktober hebben wij een
supertof programma gedaan! We
hadden veel lege blikjes drinken
verzameld en daar gingen we echte
popcornmachines van maken. We
hebben eerst binnen met de blikjes
geknutseld en vervolgens hebben zijn
we naar buiten gegaan. Daar hebben
we de popcornmaïs in de machines
gedaan en vervolgens de kaarsjes
aangestoken. Vervolgens was het
wachten tot de maïs ging poppen. Bij
sommige blikjes moest het vuur even
opgestookt worden, maar bij de meesten is het uiteindelijk wel gelukt om lekker popcorn
te maken! Het was weer een superleuke middag!

