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AZGOEIENDAG
De maand april is voorbij
gevlogen. De maand begon
met een grandioze groepsdag waarbij er gebouwd
werd aan een nieuw hoofdkwartier. Ook de eerste
kampeernachten vonden in
april plaats. Met dubbele
slaapzakken was het voor
de deelnemers aan de RSW
goed vol te houden.
Komende maand laat de
AZG zich weer van de
sportieve kant zien. En er
valt wat te vieren want het
50e AZG sportweekend
gaat van start. Meer hierover natuurlijk in onze volgende nieuwe yell. Voor
nul veel leesplezier !

AZGENDA
21-22/5
4/6
18/6

Sportweekend
Doorschuifdag
Sportdag

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

REDACTIE
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
RELEASE DATUM:
iedere eerste zaterdag van de
maand .

LEDENTELLER

VOLGENDE UITGAVE:
4 juni
INLEVERING STUKJES :
30 mei

257 Jeugdleden
94 Stafleden en medewerkers
115 Oud-stafleden
AZG Scouting Waalwijk

2

NOODTELEFOON
Hoofdkwartier : 339030
de Lunt :
342144
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DE TOEKOMSTBOOM
De vrienden, Malou, Robbert en Eefje, doen vaak samen aan hardlopen. Op een dag
gaan ze in het bos hardlopen en horen een raar geluid. Ze draaien om en zien een grote
boom met een deur. Deze blijkt een tijdmachine te zijn zodra de vrienden erin stappen. Ze
komen uit in de riddertijd, hier maken ze een echt zwaardgevecht mee. Daarna zijn ze in
de oertijd, waarin ze vooral moeite hebben met communiceren. Vervolgens komen ze terecht in de tijd van de VOC. Hier komen ze een handelaar tegen en moeten ze ervoor zorgen dat ze het derde stuk van de puzzel krijgen. Tot slot komen ze terecht in de toekomst.
Hier leren ze dat de tijdmachine-boom, de Toekomstboom is en dat een gekke professor
een van de weinige is die weet van deze boom. Helaas is er niks meer over van de boom,
behalve een zaadje. kunnen ze de boom nu nog redden? misschien nog belangrijker,
kunnen ze nog terug naar huis?

Zo begon de RSW 2016.
Elk jaar strijden gidsen en verkenners van verschillende scoutinggroepen uit heel de regio
tegen elkaar om te kijken wie de beste scout is. De winnaars mogen het opnemen tegen
winnaars uit andere regio’s van heel nederland! Een serieuze strijd dus, waar ook de AZG
deel aan neemt. De zes ijzersterke teams die onze scouting mochten vertegenwoordigen
waren: valken, spechten, haviken, schorpioenen, rijgers, zwaluwen en uilen.
Hoe wordt er beoordeeld of je het beste team bent? Er zijn verschillende onderdelen bij de
RSW. Zo wordt er onder andere gekeken of je een tent goed kan opzetten, of je een keuken
kan pionieren en of je de tochttechnieken beheert. Daarnaast is er een opdrachtenspel
waarbij je ook veel punten kan verdienen. Tot slot wordt er gekeken naar samenwerking,
hygiëne, creativiteit en enthousiasme.
Klinkt veel hé? Een winnaar bij scouting wordt je dan ook niet zomaar!

En nu is natuurlijk de vraag, hoe hebben de groepen van de AZG het gedaan? Wij zeggen
altijd maar zo: het gaat erom dat ze het leuk hebben gehad!
21 Uilen Oda
23 Zwaluwen Oda
24 Schorpioenen Dione
25 Spechten Oda
27 Haviken Clemenstroep
30 Reigers Oda
31 Valken Batavieren

Dan rest er nog één vraag: Is het Malou, Robbert en Eefje gelukt om de boom te redden
en terug naar huis te gaan? Het antwoord is: Ja! Het is gelukt! Met dank aan alle gidsen en
verkenners van de Regio. Wij zijn trots op jullie!
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

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

AZG Scouting Waalwijk
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VERJAARDAGEN

1.5 Pascal Wingelaar -(14 Jaar) Batavierentroep
1.5 Ian Collard -(12 Jaar) Clemenstroep
2.5 Isa Kerkhof -(16 Jaar) WGA 374
2.5 Melle van de Ven -(11 Jaar) Clemenshorde
4.5 Ezra Kokje -(19 Jaar) Clemenshorde
5.5 Yazz Geijs -(20 Jaar) Lange Doener Bevers
6.5 Felice Jansen -(10 Jaar) Filoen Kabouters
7.5 Nika van Zanten -(15 Jaar) Oda Gidsen
7.5 Thijn MichaÃ«l -(8 Jaar) Sioniehorde
7.5 Noa Kemmeren -(8 Jaar) Sioniehorde
8.5 Sanne van der Wilk -(25 Jaar) Flexteam
8.5 Nova de Klein -(13 Jaar) Oda Gidsen
9.5 Dirk Verkerk -(29 Jaar) Clemenstroep
10.5 Jordy Moonen -(24 Jaar) WVA 27
10.5 Luuk van Laarhoven -(8 Jaar) Waingundjahorde
12.5 Marit Pullens -(12 Jaar) Dione Gidsen
14.5 Gwen van den Oever -(12 Jaar) Dione Gidsen
16.5 Betul van Waart -(12 Jaar) Dione Gidsen
16.5 Roel Boogers -(7 Jaar) Hotsjietonia Bevers
17.5 Tini Mulders -(59 Jaar) Stichtingsbestuur
17.5 Eline Schuijffel -(11 Jaar) Dione Gidsen
20.5 Jochem Oosterhuis -(17 Jaar) WVA 27
20.5 Thom Veraa -(17 Jaar) WVA 27
20.5 Vanille Brokken -(9 Jaar) Filoen Kabouters
21.5 Yoush van Vlimmeren -(31 Jaar) Flexteam
21.5 Abigail Martijn -(14 Jaar) Oda Gidsen
22.5 Simone van Balkom -(24 Jaar) Hotsjietonia Bevers
22.5 Nicole van Balkom -(24 Jaar) WGA 374
22.5 Pam Klerx -(18 Jaar) WGA 374
23.5 Anne Mos -(13 Jaar) Oda Gidsen
23.5 Romy Staal -(9 Jaar) Dijkjanneke Kabouters
23.5 Stan Jocaille -(13 Jaar) Clemenstroep
27.5 Astrid van Balkom -(22 Jaar) Lange Doener Bevers
27.5 Helmut van der Lee -(45 Jaar) Penningmeester
29.5 Nick Verspoor -(32 Jaar) Groepsstaf
30.5 Carmen Velthuizen -(20 Jaar) Filoen Kabouters
30.5 Eliza Velthuizen -(20 Jaar) Oda Gidsen
30.5 Harry Verwiel -(75 Jaar) Stichtingsbestuur
30.5 Neelke Kant -(13 Jaar) Oda Gidsen
30.5 Mijs van de Kemp -(11 Jaar) Dijkjanneke Kabouters
31.5 Rens Melissant -(16 Jaar) WVA 27

AZG Scouting Waalwijk
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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

SURVIVALMIDDAG
De Verkenners van de Clemenstroep
hebben laatst een leuke survivalmiddag gehad met verschillende
typische verkenner spellen! Het
hoogtepunt van de middag was het
maken van de fakkels die ongeveer
een half uur brandden. Daarnaast
zijn de verkenners de afgelopen
weken weer erg goed bezig geweest
met het inzamelen van de flessen
waardoor kamp Schotland 2016
steeds dichterbij komt!

DIONE NAAR RSW
Een aantal weken geleden zijn er een aantal gidsen van de Dione mee op rsw geweest.
Omdat er een minimum leeftijd aan de deelname van de rsw hangt, kunnen bij de dione
alleen de oudste gidsen deelnemen. Dit jaar zijn we met één ronde gegaan. De meiden uit
deze ronde zijn een aantal ochtenden extra komen oefenen op de rsw onderdelen zoals de
tent goed opzetten en oefenen met pionieren. Dit ging super goed dus we zijn met volle
vertrouwen naar de rsw gegaan. Tijdens de rsw moesten de gidsen veel zelf doen en mocht
de staf alleen af en toe een kijkje nemen. Dit hebben we ook gedaan, en ook de rest van de
dione gidsen is een kijkje komen nemen op het rsw terrein en bij de dione ronde natuurlijk.
Hier hebben we ook nog het leuke dione hotel spel gespeeld samen met de batavieren.
Ondertussen werd er gewoon doorgestreden door de rsw dames. Dit is ook gebleken want
als bijna beste azg groep zijn de Dione gidsen op plaats 24 geëindigd. Goed gedaan dames!

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

OUDSTAFLEDENCLUB
STEUNT
STICHTING SCOUTING ANDREAS ZIJLMANS GROEP

Websites en online software
www.interactivestudios.nl

DE MOOISTE VLETTEN VAN NEDERLAND
Dat zijn natuurlijk die van de AZG. Onze
leden van de WGA en de WVA hebben deze
winter hard gewerkt om de vletten weer van
een goede onderhoudsbeurt te voorzien. Een
likje verf hier en daar, een beetje teren met
de heren en nog wat lakken met de bakken.
De mannen van de WVA zijn in de eerste
helft van de winterperiode begonnen met
‘hun’ 3 boten. De tweede helft van de winterperiode waren onze damens aan de beurt.
Wij vonden de boten van onze leden natuurlijk al het mooist toen ze af waren. Maar ze zijn
natuurlijk niet compleet zonder een dek-tekening. Begin April
hebben de meiden hun creatieve geest de vrije loop gegeven
en het resultaat mocht en dan ook zeker wezen.
De ene groep heeft een wijze spreuk op het dek gezet: Let new
adventures begin. Wij zijn wel benieuwt welke avonturen zij
allemaal gaan beleven op die vletten!
De andere groep zal er niet koud bij komen te zitten in hun
vlet. Zij hebben namelijk altijd een knappe man bij zich om in
zijn armen te kruipen. Van wie is die kus op zijn borst?
Klaar voor de start!
Nu alle boten er klaar voor waren, konden ze het water in!
Samen met de WVA hebben we de vletten weer in het water
gebracht. Dit is een hele klus. We gingen die dag dan ook
vroeg uit de veren om dit karwei te volbrengen. Gelukkig had iedereen een goede inzet,
en waren we op tijd klaar. De week erna werd al het harde werk beloond en konden dan
eindelijk de nieuwe avonturen beginnen!
Groetjes aan onze snoetjes,
Complimentjes voor onze ventjes
De WGA staf

AZG Scouting Waalwijk
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BOUWERS GESPOT BIJ LIDO WAALWIJK
Zaterdag 9 april verzamelde honderden bouwvakkers en bouwvakkerinnen zich bij het Lido in
Waalwijk om mee te bouwen aan
Het Nieuwe Hoofdkwartier. Dit
waren natuurlijk geen echte bouwvakkers, maar leden van de scouting
AZG. Van bevers tot welpen, van
gidsen tot verkenners, iedereen was
van de partij. Maar ook externe hulp
was ingeschakeld. Zo kwamen de
architect, de aannemers en zelfs de
styliste op bezoek. Zij vroegen ons
om hulp bij hun plannen. De styliste
wilde dat we onze creativiteit gebruikte om een mooie inrichting te creëren. De architect
vroeg ons om kritisch te kijken naar de indeling en de aannemer kon wel wat hulp gebruiken bij de constructie.
Elke afdeling mocht een ruimte
uitkiezen in de, van pallets gemaakte,
clubhuisgebouw. In deze levensgrote
maquette van het nieuwe HK, kon
iedereen zijn ideeën verwerken. De materialen die je daarvoor nodig had, kon
je kopen in de AZG bouwmarkt. Bij
deze bouwmarkt betaalde je echter niet
met gewoon geld. Je kon betalen met
speciale munten die je moest verdienen
bij spellen.
Deze spellen lagen over het hele terrein
van de Lido.. Zo kon je munten verdienen door je een gipsafdruk van je hand te maken, te
spijkerpoepen, stenen te werpen, een parcours af te leggen over een luchtkussen, door een
geblinddoekt door een doolhof te
gaan en nog veel meer.
Aan het eind van de middag was de
bouwmarkt helemaal leegverkocht.
Maar het nieuwe HK was juist helemaal volgebouwd en uitgebreid. Met
zijn alle gingen we langs de hokjes
van alle afdelingen om te kijken wat
voor prachtige creacties er waren
gemaakt. De meest unieke ideeën
zagen we voorbij komen. We zagen
een knuffelmuur, een ophaalbrug
AZG Scouting Waalwijk
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en er was zelfs een Macdonalds
aanwezig. Dit zou zomaar het
gaafste scouting clubgebouw
van Nederland kunnen worden!
Met de kritische ogen van onze
experts werden er ook winnaars
uitgekozen. Op een gedeelde 1
plek stonden: De Hotsjietonia
bevers, de Dione gidsen en de
WGA. Namens de Yell aan alle
winnaars: Gefeliciteerd!
Wij vonden iedereen super goed.
Toch denken we dat het beter is
om het echte werk aan de experts
over te laten. Denken jullie niet?

scan de QR code
om de groepsdag
video te bekijken

scan de QR code
om de groepsdag
foto's te bekijken

AZG Scouting Waalwijk
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Collse Hoefdijk 16, NUENEN
Vughterweg 4J, ‘S-HERTOGENBOSCH
Telefoon 088 - 374 23 74
www.trivent.nl
info@trivent.nl

HOTSJIETONIA NAAR DE BOSSEN!
Vandaag stond een middag bij de Kaatsheuvelse ijsbaan gepland. De hele week was het
slecht weer geweest, maar gelukkig was het nu droog. Alle bevers, die van de Lange Doener
en de Hotsjietonia, stonden klaar om er iets leuks van te maken. We begonnen de middag
met een aangepast spel van levend stratego. Elke bever kreeg een kaartje waarop een dier
uitgebeeld stond. De kat is natuurlijk bang van de hond, dus de hond kan daarvan winnen.
Wie de olifant had, was natuurlijk de sterkste. De muis was de enige die van de olifant kon
winnen! Uiteindelijk was het de bedoeling om de vlag van de tegenpartij de vinden. Na een
aantal rondes was het tijd om even pauze te houden. Hierna hebben we op een wat ouderwetse manier een quiz gedaan: Ren je rot! De bevers waren super enthousiast en zo slim,
dat we zelfs meerdere winnaars hadden. Hiermee eindigde de middag voor iedereen goed!
Groetjes de Hotsjietonia staf!

LEVEND GAMEN BIJ DE WAINGUNDJA HORDE!
Vrijdag 29 april was het hoofdkwartier overgenomen door
gevaarlijke boeven... ze hebben een chemische bom gejat en
die beveiligen ze nu met hun leven.
Gelukkig is het onderdeel van het programma wat de stafleden hebben verzonnen voor de welpen.
De welpen werden in kleine groepjes verdeeld en werden
groepje voor groepje gebrieft wat de bedoeling was.
De welpen hadden namelijk de besturing over 1vd staf d.m.v.
videoapparatuur en een walkitalkie. Op die manier moesten
de welpen het staflid dus danig aansturen dat hij met de bom
terug komt.
Je raad het natuurlijk al, dat is helemaal niet makkelijk.
Daarom had elk groepje 3 pogingen om de bom te bemachtigen. We hebben veel en mooie strategieën gezien en ook wat
minder briljante, maar uiteindelijk is het elk groepje gelukt
om de bom veilig terug te brengen.
Missie geslaagd!

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 MEI
Bevers
Je vind het soms best wel
spannend om naar de scouting te gaan. Ook deze maand
is er iets wat je eigenlijk niet
durft. Toch doe je het, en dat
is heel stoer. Uiteindelijk blijkt het allemaal wel mee te
vallen en is het best wel leuk.
Je bent trots op jezelf en dat
mag je zijn!
Kabouters
Keuze maken is niet altijd
makkelijk. Toch zal je een
knoop moeten doorhakken. Maak een lijstje van de
voor- en nadelen. Wees niet
bang om anderen om hulp
te vragen. Praat erover met
je moeder of beste vriendin,
zij kunnen jou vast goed advies geven. Bij twijfel: volg je
hart!
Welpen
De afgelopen tijd zijn er
niet zoveel dingen voor jou
veranderd. Je bent eigenlijk
best wel tevreden met alles.
Toch merk je dat je wel iets
anders wilt. Gelukkig voor
jou zal er binnenkort een
grote verandering aandienen. In het begin raak je
er een beetje van in paniek,
maar onthoud dat verandering goed is. Er kan iets fantastisch uit komen!
Gidsen
Je zit al een tijdje ergens over
in. Wees niet bang om het
AZG Scouting Waalwijk

tegen iemand te vertellen.
Je zult merken dat dit erg
oplucht. Wanneer je dat van
je af hebt gezet, komt er iets
moois terug. April doet wat
hij wil en jij doet dat in Mei.
Je doet iets waar je ontzettend blij van wordt.
Verkenners
Het is tijd om uit je schulp te
kruipen. Je kunt je in grote
gezelschappen een beetje
opgelaten voelen. Je vindt
het soms moeilijk om van
je te laten horen. Niks om
je voor te schamen, iedereen heeft er wel eens last
van. Maar wist je dat je kan
leren om socialer te worden?
Door dingen te doen die je
eng vindt, word je er steeds
beter in en durf je steeds
meer.

do’s en computerschermen
maar weg, het is tijd om naar
buiten te gaan! Het weer
wort beter en daarmee voel
je je meteen ook een stuk
vrolijker. Buiten chillen, een
beetje klussen hier en daar,
en gelukkig mag je weer
gaan zeilen!
Stafleden
De eerste lentezonnestralen
doen je goed. Je was een
beetje in een winterslaap
gesust, maar je wordt langzaam weer wakker. Je merkt
dat je meer energie krijgt
en je humeur verbetert. Dat
geeft je nu de mogelijkheid
om de dingen te doen die je
de afgelopen tijd hebt laten
verslonzen. Goede voornemens hoeven niet alleen met
oud en nieuw te worden gemaakt!

WGA
Je hebt de lentekriebels.
Je hebt behoefte aan aandacht, gelukkig val je deze
maand in de smaak. Je bent
onweerstaanbaar! Je merkt
dat mensen makkelijk contact met je leggen, dat komt
doordat je ervoor open staat.
Let er echter op dat je niet te
veel op de aandacht gefocust
bent. Het moet niet zo zijn
dat je al je zelfvertrouwen
uit de aandacht haalt. Flirt,
maar doe het met mate!
WVA
Doe die gameboys, ninten15
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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

MASTERCHEF EXTREME
De stafleden. Elke zaterdag hebben ze weer een nieuw verassend programma in elkaar gezet. Ze stoppen er al hun energie en creativiteit
in. Eens tijd om voor eens hun een programma neer te zetten. En net
zoals bij de meeste programma’s bij scouting, mochten de stafleden
van te voren niet weten wat ze gingen doen. (al was dit niet echt gelukt) Dus zodoende, stonden er bijna 40 stafleden op zaterdagavond
30 april klaar voor de stafactiviteit.
Zij werden deze avond ontvangen door twee topkoks van Masterchef
Extreme. Elke groep van 4 personen kreeg een enveloppe mee
met een bedrag waarmee zij naar de supermarkt moesten om een
mistery-box te vullen. De meest uiteenlopende ingrediënten werden
er gekocht. Zo was er een groep die vond dat iets van vlees/vis/
vleesvervanger (een eis van de opdracht) ook best wel kattenvoer zou
kunnen zijn. Gelukkig was er ook genoeg menseneten gekocht.
Toen ze terug kwamen, werden gelijk alle boxen weer ingeleverd.
Wie dacht dat ze hun eigen ingrediënten konden gebruiken had het
mis. Door middel van een Quiz werd er bepaald als hoeveelste groep
je een box mocht kiezen. De groep met de meeste punten mocht dat
ook als eerst een box kiezen. Ook je eigen box mocht je kiezen, maar
dat hadden de meeste niet gedaan.
Nadat alle groepen een box had gekozen, kon het kokerellen beginnen! De twee topkoks van Masterchef Extreme liepen rond om te
beoordelen. Er werd beoordeeld op: Creativiteit, smaak, samenwerking, hygiëne en presentatie. De topkoks vonden het erg knap hoe
sommige met bijzondere ingrediënten-combinaties toch iets lekkers
wisten te bereiden.
Er waren een paar groepjes die er bovenuit sprongen. Toch kon er
maar 1 de winnaar zijn en dat waren de Pleunie’s pijnvogels. Met hun
3 gangen diner wisten zij de jury te overtuigen.
En het kattenvoer, dat hebben we maar gegeven aan hen waarvoor
het bedoeld is.

AZG Scouting Waalwijk
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AZGEKLEUR

SPEELTOESTEL DE LUNT
Zoals jullie misschien al wel gezien hebben is het speeltoestel in Baardwijk afgezet met
rood/wit lint. Dit is gedaan
omdat het speeltoestel niet veilig
genoeg is om er lekker op te
kunnen spelen. Helaas moeten
we dus afscheid gaan nemen van
dit toestel. Binnenkort zal het
toestel worden afgebroken en afgevoerd. Er blijft dan natuurlijk
een lege plek over. Wij weten
nog niet wat we met deze lege
plek gaan doen. Misschien heb
jij een idee ? Je kunt je ideeën
sturen naar ons e-mail adres : denieuweyell@scoutingazg.nl.

