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AZGOEIENDAG

AZGENDA

REDACTIE

Het grote aftellen is begonnen. Nog 3 weken en dan
begint het zomerkamp.
Deze keer nog geen kampyell. Deze krijg je volgende week van ons. Wel in
deze yell de verslagen van
de meest gave programma's
die afgelopen maand zijn
gehouden. Hierbij zit
helaas niet de sportdag
omdat deze door het weer
niet door ging. Wel andere
sportieve prestaties bij het
zaalvoetbaltoernooi. verder
een verslag van een popup
restaurant en de crazy88
van de Oda gidsen. Kortom
weer volop te lezen.

2/7 Training Nieuwe Staf
22/7
Kampstart
23-30/7
Zomerkampen

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

Veel leesplezier

RELEASE DATUM:
iedere eerste zaterdag van de
maand .

LEDENTELLER

VOLGENDE UITGAVE:
9 juli
INLEVERING STUKJES :
4 juli

260 Jeugdleden
89 Stafleden en medewerkers
115 Oud-stafleden
AZG Scouting Waalwijk
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NOODTELEFOON
Hoofdkwartier : 339030
de Lunt :
342144

de nieuwe Yell

BESTE SPORTIEVELINGEN,
Als ieder jaar, hebben we dit jaar het zaalvoetbaltoernooi mogen houden. Wederom
werd er bikkelhard gestreden om de
felbegeerde titel. Dit jaar is het team van
de Clemenstroep er vandoor gegaan met
de prachtige beker. Waarna de avond werd
afgesloten met een gezellig feestje.
Graag willen we de deelnemers bedanken
voor hun sportieve bijdrage, in het bijzonder
degene welke als scheidsrechter hebben geholpen. Tevens extra dank voor de supporters welke zijn komen kijken en de mensen welke hebben geholpen om het feest mogelijk te
maken.
Tot volgend jaar!
De organisatie
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Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door

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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VERJAARDAGEN

2.7 Djenti Knippels - Oda Gidsen ( 15 jaar)
5.7 Amy Kuysten - Sioniehorde ( 19 jaar)
7.7 Rowan van den Oever - Sioniehorde ( 10 jaar)
7.7 Jisse van der Kemp - Waingundjahorde ( 9 jaar)
7.7 Esmee Rijken - Filoen Kabouters ( 10 jaar)
7.7 Melle Floris Marti - Lange Doener Bevers ( 6 jaar)
10.7 Tim Geijs - Hotsjietonia Bevers ( 22 jaar)
12.7 Pleun Kerkhof - Dione Gidsen ( 12 jaar)
12.7 Evy de Jong - Dijkjanneke Kabouters ( 8 jaar)
13.7 Niek Verhoeven - Batavierentroep ( 14 jaar)
15.7 Jeroen Schalken - WVA 27 ( 16 jaar)
15.7 Karel van Vliet - Sioniehorde ( 9 jaar)
16.7 Tim van Tilborg - Batavierentroep ( 12 jaar)
17.7 Jessey de Louw - Filoen Kabouters ( 19 jaar)
18.7 Tom Wingelaar - WVA 27 ( 16 jaar)
18.7 Joy Geijs - Oda Gidsen ( 19 jaar)
18.7 Anne Zijlmans - Dione Gidsen ( 11 jaar)
18.7 Tess van der Hilst - Oda Gidsen ( 13 jaar)
20.7 Bram Klijn - Clemenshorde ( 9 jaar)
21.7 Nedin van Roosmalen - Batavierentroep ( 13 jaar)
21.7 Luca Boersma - Clemenshorde ( 10 jaar)
22.7 Kim Smits - Hotsjietonia Bevers ( 7 jaar)
25.7 Vincent Bijnen - Batavierentroep ( 32 jaar)
26.7 Maikel van Weert - Risco Team ( 37 jaar)
26.7 Jesse Steen - Waingundjahorde ( 10 jaar)
27.7 Yade Yildiz - Dione Gidsen ( 11 jaar)
30.7 Sophie Eijkens - Dijkjanneke Kabouters ( 10 jaar)
31.7 Ezgi Lora Telcioglu - Dijkjanneke Kabouters ( 8 jaar)

AZG Scouting Waalwijk

5

de nieuwe Yell

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

PINKSTERWEEKEND AFTERMOVIE

BATAREVERSE 2.0

WGA DRIVE-IN BIOSCOOP
Altijd al naar een drive-in bioscoop willen gaan? De WGA
leden kunnen het van hun bucket-list afstrepen. Echter
hebben zij allemaal nog geen auto. Ach, die maken ze toch
gewoon zelf! Het enige wat ze daar voor nodig hebben zijn
een hoop dozen en wat tape. Zo kwam er nog geen uur
later een ware Ferrari de drive-in bioscoop inrijden en ook
taxibedrijf ‘Het-escaleert-helemaal-uit-de-hand’was van
de partij. Op een grote witte muur werd de film Rapunzel
geprojecteerd. Met lekker veel chips en cola was het een
zeer geslaagd weekendje.
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Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door

Elzenweg 33D, Postbus 289, 5140 AG Waalwijk. www.printcontrol.nl

OUDSTAFLEDENCLUB
STEUNT
STICHTING SCOUTING ANDREAS ZIJLMANS GROEP

Websites en online software
www.interactivestudios.nl




Inzameldag
Zaterdag, 29 oktober
Beurs
Donderdag, 3 november
Vrijdag, 4 november
Locatie
Boerderij De Lunt
Loeffstraat 60, Waalwijk (Baardwijk)


www.speelgoedbeurswaalwijk.nl
Like de facebookpagina, AZG Speelgoedbeurs Waalwijk
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POP-UP RESTAURANT WGA GROOT SUCCES!
Het zal je maar gebeuren. Je komt op de scouting aan en dan
krijg je ineens te horen dat je over twee weken een restaurant
moet beginnen. De meiden van de WGA overkwam dit. De
opdracht was simpel: Bouw in 1 dag een succesvol gezellig
restaurant. Meteen gingen de meiden aan de slag met de voorbereiding. Er moest een hoop gebeuren: Uitnodigingen maken
en natuurlijk meteen versturen, een menu-kaart opstellen,
stoelen en tafels regelen en nog veel meer.
Aan het eind van de middag hadden ze bijna alles kompleet,
maar er miste nog 1 ding: Het servies
Geachte Koningin Maxima,
Zo begon de brief die de leden aan onze koningin stuurde. Vriendelijk vroegen zijn onze
hare majesteit of ze misschien haar oude servies mochten gebruiken. Ze hadden immers
net gehoord dat de koningin een nieuw servies had aangeschaft. En of ze misschien zelf
ook gezellig aan wilde schuiven.
The big day
De grote dag was aangebroken. De leden verzamelde al vroeg in de morgen. Er moest veel
gebeuren. De stoelen en tafels moesten klaar gezet worden, de aankleden moest verzorgd
worden en natuurlijk moest de mise en place verzorgd worden. Nog maar net optijd hadden we het gered. Pauze, daar hadden ze nauwelijk tijd voor. Tja, dat is nou eenmaal het
horecaleven meiden;)
Helaas konden Maxima en Willem niet meer komen, maar met meer dan 60 andere gasten,
was het restaurant helemaal volgeboekt.
Roba Gore gemist?
Niet getreurd! Het restaurant van de WGA was zo’n groot succes, dat het volgend jaar weer
willen doen! Zorg dat je er als de kippen bij bent.
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CRAZY 88 BIJ DE ODA.
Op zaterdag 11 juni zijn wij van de Oda gezellig op pad gegaan om het fantastische crazy 88 te
spelen. Uiteraard vonden de meiden dit erg leuk
en hebben ze een hele hoop enigszins gênante
opdrachten uitgevoerd.
De gevarieerde opdrachten bestonden onder anderen uit poseren in een fontein en het beruchte
88 rondjes om jezelf draaien, ook een citroen
opeten paste naar de mening van de staf perfect in
dat straatje.
Hiernaast konden de verschillende groepen ook
nog bonuspunten verdienen door bijvoorbeeld
met heel de groep in een vuilnisbak te gaan staan
of zelfs de sloot tegenover het hoofdkwartier tot
op de bodem te gaan verkennen.
Wij zijn na al deze mooie verhalen ook de moeilijkste niet en willen alle trouwe lezers van
de yell de foto’s niet onthouden.
Groetjes,
Staf Oda Gidsen

SPORTDAG AFGELAST
ook AZG activiteiten hebben last van deze natte zomer. De AZG sportdag kon daarom niet
doorgaan. Tijd dus voor de afdelingen om wat extra creativiteit en flexibiliteit in te zetten.
Gelukkig kunnen onze stafleden dit wel. Zo maakte de bevers er een bioscoop programma
van en deden de clemenswelpen het grote diamanten spel. De watergidsen zijn natuurlijk
niet bang van wat water en daarom pakte zij de vletten om een stukje op de Bergse Maas te
varen.
AZG Scouting Waalwijk
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Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door

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

10 VRAGEN AAN....
1. Hoe heet jullie groepje ?
The winxcclub
2. Hoe heten jullie ?
2: Selena Maud Nova Moos(de
groepsgek) en tess
3: Kies samen jullie favoriet staflid
Jonneke
4. Wat is het leukste dat jullie tot nu toe met je groepje hebben meegemaakt ?
Lasergamen
5. Welke afdeling vinden jullie buiten je eigen afdeling het leukst en waarom ?
de Dione gidsen
6. Wat zou je heel graag met je eigen afdeling willen gaan doen ?
Naar ibiza gaan
7. Welke popgroep vinden jullie het leukst ?
B-brave
8. Aan wie zou je de groeten willen doen ?
Aan Roy Timmermans
9. Hebben jullie nog andere hobbies en zo ja welke?
Boxen en dansen
1 10. Wat willlen jullie zelf nog kwijt aan de AZG-ers
Oda is de beste en leukst groep en is cool en zijn lekker en we zijn niet goed wijs
Namens de ODA willen wij de groeten doen aan alle stafleden van de azg(omdat jullie allemaal elke zaterdag ochtend weer fris en fruitig klaarstaan!!)
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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

HOROSCOUT
Bevers
De maand juli is de maand
van heeeeel veel leuke dingen! Vooral kamp! Je bent
heel zenuwachtig. Dat hoeft
niet, want het wordt heel
leuk. Voor het zover is, zijn
er nog veel andere leuke dingen. En je school is ook al
bijna afgelopen. Lekker buitspelen!
Kabouters
Je kunt voelen dat de vakantie steeds dichter bij komt!
Het weer wordt beter en
op school ga je steeds meer
leuke dingen doen. Ook de
spanningen voor kamp slaan
toe. Je wordt met de dag
drukken er zenuwachtig.
Zorg er wel voor dat je goed
slaapt! Dan komt alles vanzelf.
Welpen
Bijna kamp! Je kan niet
wachten tot het zover is.
Maar tot die tijd heb je nog
een veel leuke dingen op
de planning staan en dat is
mooi, maar zorg ook dat er
activiteiten op staan waar je
normaal nooit aan toe komt.
Wil je al heel lang naar de
duinen? Een dagje timmeren
met papa? Ga deze maand
lekker veel naar buiten!
Gidsen
De zomer geeft jou vlinders
in je buik. Je betrapt jezelf erop dat je wegdroomt
AZG Scouting Waalwijk

terwijl je je eigenlijk moet
focussen. Misschien kun je
nog een stapje verder doen:
wat als die dagdroom werkelijkheid wordt? Is het überhaupt realistisch en hoe kan
je dat doel behalen? Beperk
het niet tot dromen, doe het
ook!
Verkenners
Je hebt de afgelopen
maanden flink geploeterd.
Je hebt je zo hard ingezet,
als een trein die maar door
raast. Deze maand is er eindelijk ruimte voor wat ontspanning. Mensen zien in
hoe hard je hebt gewerkt en
dat verdient zich terug!

lijk écht doen? Ga voor jezelf
na welke dingen belangrijk
zijn. Enne.. een beetje ontspanning mag af en toe ook
wel.
Staf
Hoe graag je iets ook wil,
soms is het gewoon niet
voorbestemd. Het is zonde
om ergens veel energie in
te steken, terwijl je diep van
binnen wel weet dat het niet
meant to be is. Loslaten is
het sleutelwoord. Er komt
echt wel weer iets anders op
jouw pad! Iets wat veel beter
bij jou past.

WGA
In het tijdperk van Instagram, Snapchat en Facebook
kun je soms opgeslokt raken
door alle mooie beelden die
je ziet. Je kunt je ineens druk
maken waarom je haar niet
zo dik is en waarom jij niet
op een boot bij Cannes ligt.
Het is goed om deze maand
stil te staan bij de dingen die
er echt toe doen. Gelukkig
kun je je bij scouting weer lekker als een kind gedragen.
WVA
Het einde van het schooljaar
is in zicht en daardoor voel
jij je een beetje gestrest. Je
hebt het idee dat je duizend
dingen tegelijk moet doen,
maar wat moet je nu eigen15
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Uw specialist in
persoonlijke beschermingsmiddelen
en bedrijfskleding.

www.raschbv.nl
Tel. 0416-376222

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
- Partytenten (6x8m, zelf opzetten/afbreken)
- Tafels en banken
- Terrasverwarmers
- Kano’s10 stuks op trailer, inclusief zwemvesten

VERJAARDAGEN

1.8 Stijn Koek - Waingundjahorde ( 8 jaar)
2.8 Sanne Marije Helmhout - Dione Gidsen ( 12 jaar)
2.8 Jaimy Staal - Dione Gidsen ( 11 jaar)
3.8 Mats Kruijssen - Lange Doener Bevers ( 7 jaar)
4.8 Veroniqe van Alebeek - Dione Gidsen ( 11 jaar)
4.8 Fleur Verkerk - Filoen Kabouters ( 10 jaar)
6.8 Lucas van den Broek - Clemenstroep ( 15 jaar)
6.8 Stef Gelens - Batavierentroep ( 15 jaar)
8.8 Maikel Brok - WVA 27 ( 26 jaar)
9.8 Minke Laros - Flexteam ( 31 jaar)
10.8 Jayten Dean van Baal - Waingundjahorde ( 12 jaar)
12.8 Nicole Rombouts - Oudstafledenclub ( 49 jaar)
12.8 Luna Brok - Oda Gidsen ( 13 jaar)
13.8 Jozef Sebregts - Oudstafledenclub ( 32 jaar)
14.8 Anna Wingelaar - Dione Gidsen ( 12 jaar)
16.8 Lara van Geenen - Dione Gidsen ( 11 jaar)
20.8 Selena van Loon - Oda Gidsen ( 13 jaar)
21.8 Dena Bastiaansen - Hotsjietonia Bevers ( 7 jaar)
24.8 Roy van Heesbeen - Flexteam ( 30 jaar)
24.8 Thom Vermeulen - Stichtingsbestuur ( 45 jaar)
26.8 Jent Musch - Hotsjietonia Bevers ( 6 jaar)
30.8 Rob van Geffen - Stichtingsbestuur ( 60 jaar)
30.8 Menno Helmhout - Batavierentroep ( 15 jaar)
31.8 Bas van den Hoven - Batavierentroep ( 12 jaar)
31.8 Lianne Lelieveld - Dijkjanneke Kabouters ( 10 jaar)
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AZGEPUZZEL
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AZGEKLEUR

