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REDACTIE

Afgelopen maand mocht
het dan koud zijn, geen
reden voor genoeg zonnig
nieuws. Zo hebben de
Lange Doeners een party
en go bevereditie gedaan
ende Dione hield zichzelf
warm door te stoken. De
vaders
van
de
C l e m e ns t ro e p h e b b e n
bewezen scouting-proef te
zijn tijdens het vader-zoonweekend. De WGA ging
het warme water in, terwijl
de Risico het water juist uit
ging. Ten slotte heeft deze
Yell iets wat hij nog nooit
heeft gehad: Een zoekactie!
Normaal zoek je met Pasen
alleen eieren, maar nu kun
je ook opzoek naar een hele
kip! Meer weten? Blader
dan gauw verder! Maar blader niet te snel, want misschien vindt je tussen al het
nieuws en de advertenties
al een hint..

5/3
Flyeren
7-12/3
Jantje Beton
12/3
Ledenwerfactiviteit
19/3
Stafstage

Joost Kerkhof
Tel: 06 510 729 74
joost@kerkhofnet.nl

9/4
Groepsdag
23-24/4
RSW
30/4
Intro Nieuwe staf
21-22/5

Sportweekend

4/6
18/6

Doorschuifdag
Sportdag

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

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:
2 april
INLEVERING STUKJES :
28 maart

252 Jeugdleden
94 Stafleden en medewerkers
112 Oud-stafleden
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LEKKER ROSSEN IN DE BOSSEN
Wie is er nu zo gek om op een donkere
regenachtig zaterdagmiddag de bossen
in te gaan? De stoere welpen van de
Waingundja horde natuurlijk!! En geef
ze eens ongelijk want de staf had wel iets
bedacht tegen de komende regen. De
welpen mochten namelijk hun eigen hut
gaan bouwen om zo droog te zijn als het
ging regenen. De welpen zagen dit wel
zitten en gingen fanatiek aan de slag. Na
een korte tijd waren er dan ook hele gave
hutten te zien!! hier en daar kwam er
misschien nog wel een druppel doorheen
maar erg knap gemaakt was het zeker! De middag sloten we gezellig af door in de speeltuin
te spelen.
Met vriendelijke groeten,
Stafteam Waingundja horde

PARTY ON
Afgelopen zaterdag was het eindelijk zover! Na dagen en avonden van hard werken voor de
staf was alles gereed voor het nieuwe grote spel dat voortaan voor de afdeling beschikbaar
zal zijn: Party en Co Bever Edition!
De bevers werden in teams verdeeld en mochten zoveel rondjes lopen over het bord als ze
maar konden. Voor elke opdracht die ze goed volbrachten konden ze een punt verdienen
voor hun groepje. Er werd getekend, uitgebeeld, vragen gesteld en extra gedobbeld. Ook
hadden we voor de speciale Bever Edition een “Mystery Box” tegel toegevoegd. Deze Mystery Box kon van alles zijn: van een groot spel tot een beurt overslaan, een plaats verder of
een extra snoepje.
Aan het einde van de middag gingen we kijken welke van de drie groepjes de meeste
punten heeft kunnen
verdienen. Dit was deze
keer groepje Geel: Mats
K. en Thijmen!! Gefeliciteerd jongens, jullie
hebben de eer om dit
spel voor de aller eerste
keer dat het gespeeld
werd te winnen!
Groetjes van de staf en
knuffels van alle bevers!
De Lange Doeners
AZG Scouting Waalwijk
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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

I

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

N

AZG Scouting Waalwijk
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VERJAARDAGEN
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Pascal Kipping - Oda Gidsen (21 Jaar)
Rick Verhoofstad - Clemenstroep (13 Jaar)
Pien Vermeulen - Filoen Kabouters (10 Jaar)
Tom van den - Hurk Batavierentroep (12 Jaar)
Tess van Beijnen - Hotsjietonia Bevers (7 Jaar)
Luana de Werdt - Dijkjanneke Kabouters (10 Jaar)
Guus Klaassen - Clemenshorde (8 Jaar)
Thijmen van Alphen - Clemenstroep (10 Jaar)
Ivo Spijkerman - Waingundjahorde (24 Jaar)
Mara de Jong - Oda Gidsen (13 Jaar)
Stef Groeneveld - Sioniehorde (11 Jaar)
Sanne Bouman - WGA 374 (16 Jaar)
Mayke Bruijstens - Dijkjanneke Kabouters (23 Jaar)
Indy van Weert - Filoen Kabouters (8 Jaar)
Masha Bergmans - Dione Gidsen (11 Jaar)
Femke van Beek - Dione Gidsen (12 Jaar)
Milan van Alphen - Clemenstroep (13 Jaar)
Luuk van den Hurk - Batavierentroep (15 Jaar)
Luc van Hilst - Clemenstroep (21 Jaar)
Ruud Lambrechts - Risco Team (33 Jaar)
Pleunie Maas - Hotsjietonia Bevers (19 Jaar)
Denzo Kanhatan Clemenshorde (11 Jaar)
Max de Rooy - WVA 27 (17 Jaar)
Eline Streppel - Filoen Kabouters (8 Jaar)
Stephanie Heesbeen - Flexteam (30 Jaar)
Wies Klerx - Dione Gidsen (11 Jaar)

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

A

BPG, DÁÁR
BOUW JE MEE!

Prof. Asserweg 6
5144 NC Waalwijk
tel. 0416 675 150
www.fincaccountants.nl

J
Amerikastraat 18 | 5171 PL Kaatsheuvel
T: 0416 280055 | F: 0416 278645 | info@jac-klijn.nl
WWW.JAC-KLIJN.NL

STOKEN MET DE DIONE
Afgelopen zaterdag zijn we met de Dione
op de Lunt gaan stoken. Hiervoor moest
natuurlijk eerst wat hout klein worden
gehakt. Dat kwam goed uit want de middag draaide vooral om het goed leren
hakken. Bij iedere ronde stond een staflid
om mee te kijken en te zorgen voor de
veiligheid. Alle gidsen mochten om de
beurt wat houtjes hakken. Alle regels
werden goed toegepast en het hakken
ging super goed. Iedereen heeft de kans
gehad om te oefenen en ging uiteindelijk
met alle tien de vingers naar huis:) Wij
zijn ervan overtuigd dat alle dione gidsen jongste en oudste veilig kunnen hakken met een
bijltje. Super goed gedaan allemaal! Op kamp willen we het zeker zo terug zien en wij hebben
nu al zin in alle gezellig kampvuuravonden!

VADER-ZOON
WEEKEND
Een aantal weken geleden
heeft de Clemenstroep een
vader-zoon weekend gehad. Door de weersomstandigheden is dit echter
aangepast naar een vaderzoon weekend zonder vaders maar met de zonen. Het
was de bedoeling dat de vaders en verkenners een leuk
buitenprogramma zouden
gaan doen maar door de regen is dit niet doorgegaan.
In plaats daarvan hebben de
verkenners ‘s middags een
game-middag gehad en ‘s
avonds een bosspel gedaan
en zo was het toch nog een
geslaagd weekend.
AZG Scouting Waalwijk

UPDATE KAMP SCHOTLAND 2016
Er is nieuws over het aanstaande kamp Schotland van de
Clemenstroep en de Batavieren. Er is al meer dan de helft
van de benodigde 75 euro per persoon opgehaald dus de
verkenners van beide groepen zijn goed bezig. Ondertussen is er al een kampterrein vastgelegd en ook de busmaatschappij en de veerboot zijn benaderd! Kortom kamp
Schotland 2016 gaat door!

Zo zal ons kampterrein eruit zien.
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Elzenweg 33D, Postbus 289, 5140 AG Waalwijk. www.printcontrol.nl

K

OUDSTAFLEDENCLUB
STEUNT
STICHTING SCOUTING ANDREAS ZIJLMANS GROEP

W
Websites en online software
www.interactivestudios.nl

BEAUTYMIDDAG KABOUTERS
De Dijk Janneke en de Filoen kabouters hadden samen een beauty middag, gezellig elkaar
opmaken en de nagels mooi laken. De kabouters deden dat niet alleen bij elkaar maar
ook bij de leiding Drintel kreeg een masker op, bij Jocht werden de nagels gedaan en Jiggy
werd helemaal opgemaakt met lippenstift rouge. De kabouters had de leiding goed te pakken genomen. Ze gingen ook kleren maken van vuilniszaken dat was erg leuk op het einde
van de middag werd er een modeshow gehouden.

GEBOREN
Mopper van de Dijk Janneke kabouters (Dana Zigelboim) is afgelopen maand moeder
geworden. Samen met vader Roy van Heesbeen (oud-staflid Clemenstroep) kreeg zij een
dochter Ella genaamd. De redaktie wenst hen van harte geluk met dit kleine wonder.

AZG Scouting Waalwijk
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Waar is JIP?
Dit is JIP de kip.
p. JIP maakt geweldig lekkere eieren
eiere met Pasen.

Maar helaas is JIP kwijt.
Help jij mee? We zijn op zoek naar JIP de kip.

In deze Yell, kun je de eerste tip al vinden.
Volg onze facebook voor meer tips!
Heb je JIP gevonden? Stuur dan de locatie van JIP (liefst met foto van JIP) naar: denieuweyell@scoutingazg.nl
en wie weet kom je in de Yell!

AZG Scouting Waalwijk
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in het jaarboek dat je onlangs hebt gehad zit bij de adressen een
foutje. De lange doener stafleden worden 2 keer genoemd en de
Hotsjietonia stafleden ontbreken. Daarom hierbij de juiste adressen
van de Hotsjietonia staf. Even het strookje uitknippen en over de
verkeerde adressen plakken !

RISICO OP DE HELLING

AZG Scouting Waalwijk
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Cynthia Buijs (teamleidster)
Pleunie Maas
Simone van Balkom

Hotsjietonia Bevers

Ranonkelstraat 1
Blyde Incomstelaan 32
Mede 22

Eens in de 5 à 6 jaar moet ons motorschip de Risico voor groot
onderhoud uit het water. Hiervoor wordt hij naar Geertruidenberg
gevaren waar men over mogelijkheden beschikt om de risico op de
kant te trekken. Het groot onderhoud zal uiteraard vooral aan de
onderkant gebeuren. Naast het aanbrengen van een nieuwe beschermlaag wordt de risico ook gekeurd waarbij ook de bodemdikte
wordt opgemeten. Indien nodig moet extra staal onder de Risico
worden gelast zodat de bodem weer dik genoeg is. Dit onderhoud is
erg kostbaar en daarom reserveert de AZG jaarlijks wat geld hiervoor.
En nu maar hopen dat er genoeg gespaard is. Mocht het meevallen dan wordt de wens ingewilligd om een extra boegschroef te
monteren. Hierdoor wordt de risico beter bestuurbaarder.

hotsjietonia@scoutingazg.nl
5143CN
06-48814221
5144BD
06-36323292
5142NT
06-48570679

FOUTJE

Ye l l
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Collse Hoefdijk 16, 5674 VK Nuenen
Zanddonkweg 1, 5144 NX Waalwijk
 Fax 085-750 02 39
Telefoon 085-750 02 30,


www.trivium-accountants.nl

info@trivium-accountants.nl

L

WINTERHIKE WGA/WVA
Op 19/02 hadden de WGA en WVA een weekendje gepland staan. Doordat onze staf
geen geheimen kan bewaren wisten we van te voren al dat we een flink stuk gingen lopen.
Helaas waren we maar met weinig meisjes, maar uiteindelijk waren we met 6 die hards en
een hoop jongens over. We begonnen met lopen richting Drunen, we zijn onderweg een
aantal keer gestopt bij vrienden en de snackbar voor wat snacks. Ons kennende wisten we
al dat we zouden verdwalen, en dat gebeurde natuurlijk dan ook. We kregen namelijk een
telefoontje van de andere groep dat zij er al waren, en wij waren nog niet eens op de helft...
Ongeveer een uurtje na de andere groep kwamen we aan bij de Garcia Moreno in Nieuwkuijk. Na wat drinken en een broodje knakworst gingen we met de meiden een beetje
feesten, eerst terwijl de jongens op stoelen zaten te kletsen en daarna terwijl de jongens al
op bed lagen. Na een korte nacht zijn we opgestaan, waarna we op de fiets vertrokken naar
Den Bosch. In de binnenstad gingen we het spelletje ‘crazy 88’ doen waarbij je 88 gekke
opdrachten moest volbrengen, zoals ‘fotografeer een vlieg’ of ‘gooi met een vis’. Uiteindelijk
zijn zo zelfs een aantal mensen van de tv ons komen interviewen, omdat we de macarena
stonden te dansen samen met onbekenden, op de markt. Om half drie fietsten we terug.
Omdat het op een gegeven moment zo hard begon te waaien en te regenen, was iedereen
drijfnat, en hebben we er een uurtje over gedaan om terug te komen op de lunt, waarna
iedereen lekker naar huis ging.
Lieve staf, het was echt een topweekendje!
Liefs Lieke

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

HOROSCOUT MAART
Bevers
Deze maand wordt het heel
leuk bij de scouting! Jullie
doen leuke spellen. Sommige spellen leer je thuis
aan je vrienden, en dan spelen jullie het keer op keer.
Je verteld op school over
scouting en iedereen wordt
er blij van! Het klinkt ook
allemaal zo leuk en dat is het
ook! Als jij ooit een spreekbeurt mag doen, weet je nu
al waar het over zou gaan:
Scouting natuurlijk!
Welpen
Deze maand ben je elke
week extra blij als het zaterdag is. Even lekker geen
school en je helemaal uitleven. Je daagt de leiding uit om
te stoeien, maar al snel lig je
weer op de grond. Wie weet
lukt het je dit keer wel om te
winnen. Zo niet, onthoud:
Wie niet sterk is, moet slim
zijn. En dat ben jij zeker! Dat
blijkt deze maand. Dus hou
je hoofd erbij, en wees cool.
Kabouters
Deze maand maak jij iemand enthousiast met jouw
verhalen over scouting! Je
kan het zo goed vertellen
allemaal. Je bent er dan ook
best trots op. Ook besluit je
je verhalen op te schrijven.
Wie weet komt er iets moois
uit! Ben niet bang om het
aan iemand te laten lezen,
het kan wel eens een goed
boek worden!
AZG Scouting Waalwijk

Gidsen
Deze maand wordt er veel
geruzied binnen jullie groep.
Jij doet er niet aan mee. Het
is toch veel gezelliger als
iedereen aardig tegen elkaar
doen. Dat blijkt later, als
jullie wel heel goed samenwerken. Jullie hebben het
erg gezellig en jullie worden
ergens mee beloont! Het blijkt zelfs zo gezellig te zijn,
dat jullie buiten de scouting om ook steeds vaker afspreken.
Verkenners
Deze maand ontdek je iets.
Je komt achter een groot
geheim. Gelukkig ben je
zo wijs, om het voor je te
houden. Of vertel je het toch
aan je beste vriend? Ook leer
je deze maand veel nieuwe
dingen. Hoe meer je weet en
leert, hoe leuker je het vindt!
Dat je die ene tochttechniek
nooit begreep, snap je nu
niks meer van, dat is toch
een eitje!
WGA
Gelukkig
vielen
de
proefwerken best mee en
nu heb je helemaal tijd voor
jouw alleen. Tijd dus om wat
leuke plannen te maken met
je vriendinnen. Ook op zaterdag zit je weer helemaal
vol energie. Het botenwerk
blijkt nog best ontspannend te zijn. Opeens krijg je
15

een ingeving voor een gave
dektekening! Nu al zin in de
zomer!
WVA
Deze maand hoor je je
vrienden niets anders dan
klagen. Geen zin, verveeld,
moe.. juist terwijl jij zoveel
positieve energie hebt! Gelukkig heb jij een goed idee
om je vrolijkheid over te
brengen op de andere leden.
Jullie halen een geniale grap
uit, waar jullie nog lang om
moeten lachten. Maar let op:
wie het laatst lacht, lacht het
best!
Staf
Deze maand bedenk jij ineens een leuk origineel programma voor de scouting.
Tip: Schrijf hem meteen op,
anders vergeet je hem. Ook
besluit je je stafteam eens
spontaan te verassen met
iets lekkers of iets leuks. Dit
waarderen ze erg, en ongemerkt krijg je er iets leuks
voor terug. Geniet van de
kleine dingen, die zijn er
deze maand genoeg!
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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.

A

W
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

SPETTER SPITTER SPATER, LEKKER IN HET WATER…
Na een zeer geslaagd carnavalsfeest op de Risico hebben de meiden van de Wildevaart
een overnachting gehad op de Lunt. Een
overnachting die slechts twee weken van
te voren spontaan werd bedacht door de
scheepsraad. Dit was echter niet geheel
zonder reden. De leden moesten namelijk
die zaterdag na het feestje al om 9:00 op de
Lunt aanwezig zijn. Die dag stond er namelijk een bijzondere activiteit op de planning.
Al weken van te voren was de leiding er al
druk mee bezig, maar het resultaat mocht er
dan ook zeker wezen. Ze hadden namelijk
een stook constructie gemaakt voor, jawel:
een Hottub! Natuurlijk had de leiding niet
alles voorgekauwd. De leden hadden zelf
ook nog genoeg te doen. Om te beginnen
moest zij het zwemband zelf maken. Met
een zeil en wat pionier palen hebben ze
iets moois in elkaar weten te knutselen.
Daarnaast hadden ze genoeg kleine houtjes
nodig om te branden. Als echte houthakkers
hebben de meiden de hele middag staan
hakken. Ondertussen moesten de ovens
continu goed branden. Handyman Jochem had een systeem gemaakt waardoor er water vanuit een tuinslang door buizen in de
ovens stroomde. Hierdoor warmde
het water geleidelijk op. Met behulp
van een pomp werd het water steeds
weer door de ovens gepompt. Ze
zeggen wel eens ‘geduld is een schone
zaak’. Dat ging in dit geval zeker
op, want pas na een half uur was de
temperatuur met 1 graden gestegen.
Ongeduldige Nicole en Roelie kon
niet meer langer wachten en gingen al bij 23 graden het water in. De leden waren verstandiger en hebben nog een uurtje gewacht tot het water maar liefst 30 graden was. Met een
glaasje bubbels erbij hebben de meiden heerlijk genoten. Ze waren zelfs niet uit het water
te branden.
Al met al, een geslaagde middag.

AZG Scouting Waalwijk
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JAARVERGADERING
afgelopen maand vond de traditionele jaarvergadering plaats. Een bijzondere deze keer
want het was de eerste keer dat hij samen viel met een groepsraad. Het nieuwe overlegorgaan binnen vereniging scouting Andreas Zijlmansgroep.
Wat gebeurt er nu zoal op zo'n jaarvergadering. De volgende
onderwerpen komen altijd aan bod. Het jaaroverzicht wordt
gepresenteerd. Gebeurde dit in het verleden door het voorlezen van dit overzicht uit het jaarboek. Tegenwoordig wordt
het jaaroverzicht gepresenteerd middels een video. Het thema
van de video was 'Met de Gijs op reis.'. Op een komische
manier werd het jaar nog even doorgelopen.
Een ander onderdeel van de jaarvergadering is de preview
waarin de plannen voor komend jaar gepresenteerd worden.
Ook hier geen statisch voorlezen maar een soepele powerpoint die wat meer aanspreekt. Ook worden er tijdens de
jaarvergadering prijzen uitgereikt (het lijken wel de Oscars).
De prijs voor beste programma van 2015 gaat naar de Sioniehorde met levend Mindcraft.
De andere prijs is voor het staflid van het
jaar. Jochem Langerwerf mocht deze prijs
in ontvangst nemen. Ook de jubilarissen
worden in het zonnetje gezet. Wanneer
je 10,15 of 20 jaar vrijwilliger bij de AZG
bent dan ontvang je een wit, zilveren of
gouden speldje. Dit jaar werden de volgende vrijwilligers gehuldigd.
Een wit speldje ging naar . Jochem
Langerwerf, Arnoud Pullens, Thom
Vermeulen, Esther Verkerk - van der Geer
en Dirk Verkerk. John Kivits mocht een
zilveren speldje in ontvangst nemen.
Een bijzonder onderdeel van deze vergadering was het vaststellen van het huishoudelijk
regelement van de vereniging scouting AZG. Uiteraard werd na de vergadering nog tot
diep in de nacht nagepraat in de taboe.

AZG Scouting Waalwijk
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AZGEPUZZEL

