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AZGENDA

AZGOEIENDAG
Happy Newyear! Namens
de redactie van De Nieuwe
Yell wensen wij alle leden,
stafleden, ondersteunende
teams, ouders, sponsoren
en andere betrokkenen van
de AZG een goed, gezond
en scouttastisch 2017!
Zoals vele heeft de AZG
ook goede voornemens. De
belangrijkste: starten met
de bouw van het nieuwe
hoofdkwartier! Daarnaast
gaan we voor een jaar vol
leuke originele programma's en veel lol en plezier!
Ook wij hebben een goed
voornemen: Elke maand
een nieuwe verassende,
inspirerende Nieuwe Yell
voor jullie in elkaar te zetten. Ideeen of tips? Stuur ze
in naar: denieuweyell@
s coutingazg.nl. Samen
maken we er een topjaar
van!
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Joost Kerkhof
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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:
7 januari
INLEVERING STUKJES :
19 december

251 Jeugdleden
84 Stafleden en medewerkers
116 Oud-stafleden
AZG Scouting Waalwijk

2

NOODTELEFOON
Hoofdkwartier : 339030
de Lunt :
342144
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DIJK-JANNEKE MAAKT HET BONT
De zaterdag dat scouting de vossenjacht in Bloemenoord hield was ook het ieder driemaandelijks terugkerende, super te gekke weekendje van de Dijk-Janneke. Als staf werd er
erg hard gewerkt om het programma geheim te houden. Echter hadden onze kinderen al
snel in de smiezen door de vele promotie dat wij begonnen met een vossenjacht. Dit werd
gespeeld in drie groepjes en de motivatie was zeer hoog. Aan het eind van de middag werd
zelfs groepje acht, het groepje van Driemke, tot winnaar bekroond! Nog maals gefeliciteerd
aan ons zelf ;). Toen de vossenjacht voorbij was en we terug waren op onze slaapplek de
Lunt, moesten de bedjes snel opgemaakt worden. Het volgende lekkere onderdeel stond
namelijk al weer op de planning. Lekker friet van tafel! De avond werd ingeleid met een
bonte avond. De leiding gaf de kinderen drie steekwoorden. Zij zouden de thema’s uitbeelden in een toneelstukje. Alleen, deze themas werden uit een verhaal gehaald en de leiding
zou het verhaal voorlezen. Daardoor paste de op te dragen stukjes totaal niet in het verhaal
en dat leverde grappige momenten op. Uiteindelijk werd de zaterdag afgesloten met een
knus kampvuur. Altijd een lichtpuntje!
De zondag was het weer vroeg dag. Het ontbijt bestond uit een dobbel ontbijtspel. Hierbij
gooien kinderen met een dobbelsteen en het aantal ogen bepaalt wat je krijgt. Ook heel
leuk, want dan kunnen kinderen eerst boter krijgen en daarna jam om als derde pas een
boterham te verdienen. Alle handjes waren vies! Voordat de ouders kwamen om hun kinderen op te halen werd nog een quiz gespeeld. De leiding had vragen opgehangen in en om
deLunt. Deze moesten de kinderen zoeken en het antwoord moesten ze aan de staf komen
vertellen.
De staf vond, net als de kinderen, dit weekend een groot succes!!1!!!11!een!
Veel liefs voor de volgende maand,
De Dijk!
PS Groetjes aan de Hotsjietonia

PIETEN DIPLOMA’S
De Bevers draaiden zaterdag drie december samen op
de Lunt. Het leek een gewone middag te worden, tot er
opeens op de deur werd geklopt. Er kwamen maarliefst 10
pieten binnen! De pieten konden wel wat hulp gebruiken
in deze drukke periode. Zij vroegen de bevers een aantal
opdrachten te maken, zodat zij hun pietendilpoma’s konden
behalen. Zo hielpen ze mee met koekjes bakken, maakte
ze hun eigen pietenmutsen en leerde ze een pietendans.
Ook waren er spelletjes pieten die heel veel leuke spelletjes
hadden meegenomen. Aan het eind van de dag hadden alle
bevers hun diploma behaald en mochten zij de pietendans
aan de ouders laten zien! Inmiddels zijn de pieten alweer naar Spanje, maar wij kunnen
nog even nagenieten van een super gezellige middag met dit leuke filmpje:
https://www.facebook.com/AZG.Waalwijk/videos/792222884262416/
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
- 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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AZGEPUZZEL
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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

PEPERNOOTJES BAKKEN MET DE DIJKJES
3 december heeft de Dijk-Janneke binnen gedraaid op het
HK. Die dag hebben we pepernoten gemaakt. De leiding
had alle ingrediënten gekocht en vervolgens hebben de
kabouters alles gemengd en het deeg gekneed. Toen de deeg
goed was werd het opgedeeld tussen de kabouters en konden
de kinderen de pepernoten gaan maken. Dit ging niet altijd
even goed. Soms kwamen kinderen uit op iets wat niet op
een pepernoot leek. Zie hiernaast.
Ondanks de vorm ging alles de oven in en daarna heeft de
leiding de groep kabouters in twee gedeeld en heeft de groep
jongens tegen de meisjes gespeeld. De “jongens” hebben we
vermomd door ze snorretjes te geven.
Na 20 minuten de pepernoten in de oven te hebben gedaan,
zijn de lekkernijen uitgedeeld. Achteraf smaakte alle pepernoten net zo lekker, ook al zagen sommige pepernoten er minder smakelijk uit. Ook kunnen wij de jongensgroep feliciteren met het winnen van het spel tegen de meisjes!
Heel veel plezier tijdens de feest dagen en een gelukkig
2017 aan ieder scoutje!
Liefs,
De Dijk-janneke

ESCAPE ROOM
Afgelopen vrijdagavond hebben de Dione gidsen een leuk, spannend en stoer programma
gedraaid om het jaar mee af te sluiten. De staf had namelijk een escape house in elkaar
gezet. Geen Escape room maar een house. Het hele hoofdkwartier was omgetoverd tot een
huis vol aanwijzingen naar het einddoel, de sleutel om te kunnen ontsnappen. De avond
was georganiseerd voor zowel de Dione gidsen als de Batavierentroep. Als eerste mochten
de Dione gidsen proberen te ontsnappen. De groep was vooraf in tweeën verdeeld. Hierdoor waren de groepen wat kleiner zodat iedereen actief mee kon doen met het oplossen
van alle raadsels en aanwijzingen. De meeste ruimtes van het Hoofdkwartier deden mee in
het spel. In de ruimtes, toiletten, de keuken en de gang waren verschillende aanwijzingen
te vinden die nodig waren om uiteindelijk aan de voordeursleutel van het Hoofdkwartier te
komen en te kunnen ontsnappen. Het ene raadsel was wat makkelijker dan het ander, maar
uiteindelijk is het beide groepen gelukt om binnen de tijd uit het gebouw te ontsnappen.
Goed gedaan meiden!!
Het was een super leuke avond met twee groepen enthousiaste gidsen die er helemaal voor
gingen om het spel te winnen. Een leuke afsluiter van het jaar dus!

AZG Scouting Waalwijk

7

de nieuwe Yell

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

KAARSEN MAKEN MET DE ODA
De Oda gidsen hebben een sfeervolle kerst gehad. Dit
kwam door de kaarsen die zij zelf van oude kaarsen
gemaakt hadden. De oude kaarsen werden namelijk
gesmolten in een pan. Wanneer je een lont telkens kort
in het warme kaarsvet hangt en hem daarna weer laat
afkoelen dan krijg je langzaaamaan een steeds grotere
kaars. Het duurde echter niet lang voordat de gidsen
er achter kwamen dat je dit ook met je hand kunt doen.
Gelukkig kwam er niemand op het idee om deze handkaarsen aan te steken.

HAMBURGERS BAKKEN MET DE CLEMENSTROEP
De heren van de Clemenstroep hebben
afgelopen maand aan hun stoken en koken
skills gewerkt. Er stonden hamburgers op
het menu. Nu is het stoken op de lunt tegenwoordig een eitje. stookhout ligt al kant
en klaar gereed. De stookplaatsen zelf zijn
proffessioneel opgezet en ook aan roosters
is gedacht. Eigenlijk is alleen het inzepen
van de pan met groene zeep iets wat je echt
niet moet vergeten. Daarbij moet je natuurlijk weten dat de zeep aan de buitenkant
moet en dat het geen vet is om in te bakken.
Gelukkig had iedereen dit net op tijd door
en kon er dus naar hartelust gestookt en
gebakken worden. De zelf gebakken hamburgers en frikadellen smaakten natuurlijk
uitstekend.

AZG Scouting Waalwijk
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EINDSTAND KERSTSTER
Beste A.Z.G.’ers,
Middels dit schrijven wil ik, mede namens de groepsstaf, iedereen bedanken voor zijn/haar
inzet tijdens onze kerststerren actie.
Na een enorme eindsprint zijn we uiteindelijk uitgekomen op het geweldige aantal van
2.800 stuks. Door deze piek aan het einde van de actie waren de kerststerren korte tijd
uitverkocht. Hierbij onze welgemeende excuses voor het eventueel ontstane ongemak.
Mede door een actie als deze kan de AZG haar activiteiten blijven bekostigen. Daarom een
groot dank je wel aan alle stafleden, leden en hun ouder(s)/verzorger(s). Wij kunnen niet
zonder jullie!
Mede namens de groepsstaf,
Helmut van der Lee
(penningmeester)

Gemiddeld aantal verkochte kerststerrem per afdeling
13,00
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
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RRENACTIE 2016 : 2800
DE TOP VERKOPERS
Welpen/kabouters
Flinn Schwartmans
Jordy Mans
Noah Carter
Meike Veldsink
Mara van Overdijk

sionie
sionie
clemens
filoen
dijk-janneke

27
22
21
21
21

Verkenners/gidsen
Gijs van Bladel
Martijn Klerks
Marit Molenschot
Robin Knepflé

batavieren
batavieren
oda
oda

36
26
20
20

Bevers
Waylon van Weert
Sam de Bont
Lotte de Greef

lange doener
hotsjietonia
hotsjietonia

23
19
13

Wildevaart
Jochem Oosterhuis
Thom Veraa

WVA
WVA

35
26

AZG Scouting
Waalwijk
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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
1.1 Michaela van Mosselveld - Oda Gidsen (15 jaar)
3.1 Dennis van Scheppingen - Gebouwenbeheer en ouderhoud (38 jaar)
4.1 Jelle Boogers - Lange Doener Bevers (7 jaar)
5.1 Kari-Ann Marijnissen - Dione Gidsen (22 jaar)
5.1 Remco Klerks - WVA 27 (17 jaar)
7.1 GertJan Langerwerf - Flexteam (33 jaar)
7.1 Nikki Venmans - Dione Gidsen (21 jaar)
8.1 Daan Mulder - WVA 27 (17 jaar)
9.1 Lotte Horvers - Filoen Kabouters (9 jaar)
10.1 Yvet Kerkhof - Oda Gidsen (14 jaar)
11.1 John van Schenk Brill - Gebouwenbeheer en ouderhoud (32 jaar)
11.1 Marit Leemans - Dione Gidsen (12 jaar)
11.1 Tico Cremens - Sioniehorde (10 jaar)
12.1 Daan van Beijnen - Clemenshorde (11 jaar)
13.1 Tim van der Schans - Waingundjahorde (10 jaar)
13.1 Bas van der Schans - Waingundjahorde (10 jaar)
13.1 Anniek Kraneveld - Filoen Kabouters (8 jaar)
16.1 Jarno de Vries - Clemenshorde (12 jaar)
17.1 Fleur van Heesch - WGA 374 (16 jaar)
18.1 Kas Klerx - Clemenstroep (16 jaar)
20.1 Oscar Roijen - Sioniehorde (10 jaar)
21.1 Manouk Voorn - Oda Gidsen (14 jaar)
22.1 Timo Kuijpers - Clemenstroep (13 jaar)
22.1 Meike de Jong - Filoen Kabouters (10 jaar)
23.1 Michel den Dekker - WVA 27 (24 jaar)
25.1 Yannick Boer - WVA 27 (18 jaar)
26.1 Mark Verkerk - Groepsstaf (34 jaar)
29.1 Robin Hamers - Dione Gidsen (22 jaar)
30.1 Bram de Wit - Waingundjahorde (10 jaar)
30.1 Fleur Peeters - Filoen Kabouters (10 jaar)

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 JANUARI
Bevers
Het is alweer 2017! Je hebt
een hele leuke vakantie gehad, maar je hebt de scouting wel een beetje gemist.
Stiekem vind je het ook fijn
dat alles weer normaal is
nu in Januari. De komende
tijd wordt het koud en ga je
veel binnen spelletjes doen.
Het wordt een gezellige en
rustige maand vol vriendjes,
vriendinnetjes en gezellig
binnen spelen.
Kabouters
De feestdagen zijn misschien voorbij, maar dit betekent toch niet dat je je alleen
nog maar hoeft te vervelen?
Trek je glitterjurkje weer
aan tijdens een girlsavond,
organiseer een pyjamaparty
met vriendinnen of haal
je familie over voor een
spelletjesavond. Maak van
januari ook een feestmaand!
Welpen
Jij doet niet aan goede
voornemens. Dat is voor
oude saaie mensen. Jou
leven is al harstikke leuk! Je
vind het wel jammer dat er
een eind komt aan de kerstvakantie en aan de gezellige maand december. Maar
wees niet getreurd. Januari
heeft voor jou genoeg leuke
verassingen in petto!
Gidsen
Het zou weleens een roAZG Scouting Waalwijk

mantische maand kunnen
worden! Als single krijg
je veel aandacht en zou
je weleens iemand tegen
kunnen komen waar jouw
hoofd van op hol slaat. Ben
je bezet? Dan kun je rekenen
op een maand vol passie.
Doe iets leuks met je lover
en geniet van elkaar. Op
werk/schoolgebied kan er
een verandering plaatsvinden. Denk aan jouw eigen
toekomst en houd niet teveel
rekening met anderen.
Verkenners
Januari komt in jouw geval
een beetje traag op gang. Je
begint op school een beetje
achter de raken. Jou goede
voornemens zijn dan ook
beter je best doen op school.
Als je er eenmaal aan begint
kom je er achter dat je het
zo weer op pakt. Hou school
en leuke dingen gescheiden.
Als je goed kan plannen, heb
je tijd zat voor beide. Dus
ook voor je leukste hobby:
scouting!
WGA
De eerste maand van 2016
zit vol met kleine geluksmomentjes voor jou. Je zult ze
alleen zelf moeten herkennen. Geluk zit in de kleine
dingen, dus open je ogen
hiervoor. Het leven is alleen
een sleur als je zelf niet het
geluk ziet. Ook zal er een
uitdaging
voorbijkomen
15

die je weer op scherp stelt.
Probeer niet in paniek te
raken, maar ga de uitdaging
aan om jezelf te ontwikkelen
WVA
December was een maand
om te relaxen, nu is het tijd
om weer aan de bak te gaan.
Niet per se leuk, maar wel
belangrijk. Maak een to do
list en werk die af. Zorg dat
je smartphone en Netflix ver
bij jou uit de buurt zijn, want
uitstellen wil je niet meer
doen! Als je gefocust blijft
dan maak je een heel mooie
start. Gedrevenheid zal je
namelijk verder brengen en
mooie kansen opleveren!
Staf
Jij hebt het nieuwe jaar goed
ingeluid - wat betekent dat
je dit nu waarschijnlijk met
een lichte kater leest ;-). Dit
is een goede voorbode van
de rest van de maand. Je
voelt je goed en zit lekker in
je vel. Hierdoor trek je nieuwe kansen aan. Let er wel
op dat je geen overhaaste
beslissingen neemt. Zet alles
goed op een rijtje en praat er
met mensen over. Als iets te
mooi is om waar te zijn dan
is dat het waarschijnlijk ook.

de nieuwe Yell

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

www.raschbv.nl
Tel. 0416-376222

AZGEPUZZEL
KLEUR IN EN ZOEK DE 10 VERSCHILLEN

AZG Scouting Waalwijk
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TIJDSCHRIFT WINTER WGA KERSTSPECIAL
De WGA is van alle markten thuis. Dat blijkt wel weer na de uitgave van hun nieuwe tijdschrift: Winter WGA Kerstspecial! Alles zit erin:
Het tijdschrift zit vol verassingen. Het was dan ook
een zeer groot succes onder stafleden, ouders en
andere betrokkenen. Het is dan misschien al Januari,
maar je kunt er nog een bemachtigen! Vraag ernaar
bij de Nicole of Roelie van de WGA. En voor een
luttele 2 euro is hij van jou!

DIJK-JANNEKE UIT HAAR PLAAT!
Zaterdag 12 november heeft de Dijk-Janneke op het hoofdkwartier platen gemaakt om de
volkjes mee te versieren. De volkjes, hokjes in onze ruimte waar de kabouters van oudsher
in beginnen voor het openen, zijn nu nog heel erg kaal. Er hangt nog niets en de kamertjes
moeten dus nog opgeleukt worden. Daarom hebben de kabouters in groepjes platen gemaakt om in de volkjes te hangen. Ze konden alles kiezen om te maken, als het maar het
hele jaar leuk was om te hebben hangen.
Tijdens het maken van de platen werden wij ook nog op iets anders verrast. Plotseling kwamen er pepernoten op ons af en kregen we bezoek van twee Zwarte Pieten! De Zwarte Pieten kwamen eigenlijk voor de bevers maar waren gelukkig ook nog even bij ons op bezoek
gekomen :). Samen hebben we de pepernoten opgepeuzeled en sterke verhalen uitgewisseld.
Na het bezoek van de pieten hebben we de platen afgemaakt en zijn we buiten nog wat
spelletjes gaan doen voor de kinderen werden opgehaald door de ouders.
Dankjewel Zwarte Pieten voor het leuke bezoek en tot snel!
Groetjes aan alle afdelingen,
De Dijk-Janneke.
AZG Scouting Waalwijk
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10 VRAGEN AAN....
1. Wie zijn jullie ?
Mara, Maud, Manouk, Yvet en Meike
2. Hoelang zitten jullie al bij de
scouting ?
Mara 7 jaar, Maud en Manouk 8 jaar en
Yvet en Meike 9 jaar
3. Wat is jullie leukste scouting moment.
Het zomerkamp in Wiltz
4. Waarom is jullie staf zo leuk?
Jelle's kapsel is mooi. Astrid is gewoon geek. Joy is gewoonBiemmm, Pascal is een Appie mens en samen
zijn ze squadgoals.
5. Wat zouden jullie doen als je staf was?
Lol hebben en altijd gezelligheid
6. Wie vam jullie heeft wel eens een blunder gemaakt bij scouting en wat was het?
Dat we een halve kerstboom in de macaroni hebben gegooid,
7. Wat zouden jullie met je groep nog eens willen doen?
Mara wil graag surfen, Meike lasergamen , Maud zwemmen en Manouk bungeejumpen. Yvet wil graag met
de segway rijden.
8. Wie zijn jullie scouting vrienden?
Manouk zegt Maud en Maud zegt Manouk. De rest gaat voor Zwoebers (* zwoebers: Lotte, Meike, Yvet,
Mara, Abby, Roos en Luna)
9.Wat zijn jullie hobbies naast scouting?
Mara doet aan zwemmen, Maud eet graag en de rest zijn danseressen.
10. Wat willlen jullie nog kwijt aan de lezers van de Nieuwe Yell?
De Oda is gewoon super; lekker, knap, geek, mooi, grappig, gezellig, slim, sweet en raar !
Oftwel de beste scouting groep !!!

