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REDACTIE

Druk aan het carnavallen?
Wij ook! Maar zorg dat je
toch even een momentje
voor jezelf pakt, om deze
n i e uwe Yel l te l e z e n .
Afgelopen januari hebben
onze leden weer een hoop
avontuur beleeft. We verklappen niks, maar het kan
iets te maken hebben met
bhv dag, of iets met pistolen, met lintjes knippen of
met een moord. Klinkt
spannend allemaal!
Genoeg avonturen voorlopig? Dacht het niet, februari brengt nog veel meer
avonturen! Al nieuwsgierig
geworden? Misschien kan
de horoscoop jouw een
handje helpen. Veel leesplezier!

13/2 Training Nieuwe Staf
26/2
Jaarvergadering

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

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

Roelie Brok
staf WGA 374
Tel: 06 15 07 78 39
roeliebrok@hotmail.com

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

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:
5 maart
INLEVERING STUKJES :
27 februari

252 Jeugdleden
94 Stafleden en medewerkers
112 Oud-stafleden
AZG Scouting Waalwijk

2

NOODTELEFOON
Hoofdkwartier : 339030
de Lunt :
342144

de nieuwe Yell

NIEUWE RUIMTE VAN DE HOTSJIES
Als je in de laatste paar jaar wel eens in de ruimte van de Hotsjiietonia kolonie bent geweest zal je vast wel gezien (en gemerkt) hebben dat er al heel erg lang niks meer is veranderd. Wij waren ook niet meer zo blij met hoe alles er uit zag, dus daar wilden we graag
verandering in brengen!
Begin december kregen we een paar ideeën, en met de hulp van André Kivits zijn we
meteen aan de slag gegaan. We zijn met de vloer begonnen, wat achteraf niet zo slim bleek
te zijn, en daarna zijn we begonnen aan de rest van de ruimte. Er zijn vele doordeweekse
avonden en zaterdagochtenden door gebracht op de Lunt, schilderend en klussend.
Eind januari was de ruimte al helemaal af, gelukkig maar, want zoals André ook al had
gezegd waren we er nu echt wel helemaal klaar mee! De ruimte is nu nog wat kaal, maar
het ziet er (al zeggen we het zelf) prachtig uit. Zaterdag 23 januari hebben we de ruimte
officieel geopend, de groepsstaf en natuurlijk de bevers en hun ouders waren erbij toen juffrouw Pirouette dan eindelijk het rode lintje door mocht knippen.
We hebben er erg hard aan gewerkt en we zijn dan ook heel trots op onze nieuwe ruimte,
maar zonder de hulp van het onderhoudsteam was het nooit gelukt om alles zo mooi en
afgewerkt te krijgen, dus heel erg bedankt voor alles!
Groetjes,
De staf van de Hotsjietonia kolonie

TIJDENS HET
KLUSSEN

HET EINDRESULTAAT
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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

2.2 Fenne Berkelmans - Dione Gidsen ( 11 Jaar)
3.2 Roelie Brok - WGA 374 ( 24 Jaar)
12.2 Tygo van Tetering - Sioniehorde ( 8 Jaar)
15.2 Sophie Bink - Oda Gidsen ( 12 Jaar)
15.2 Anne vd Mierden - Dione Gidsen ( 11 Jaar)
17.2 Tjibbe Leijtens - Clemenstroep ( 12 Jaar)
18.2 Stan Schoofs - WVA 27 ( 16 Jaar)
19.2 Jopper Sprangers - WVA 27 ( 16 Jaar)
20.2 Lars van Oijen - Clemenshorde ( 8 Jaar)
21.2 Mike van Hilst - Clemenshorde ( 11 Jaar)
23.2 Tim Boogers - Clemenshorde ( 11 Jaar)
24.2 Hermen Klerks - Risco Team ( 37 Jaar)
24.2 Romy van der Veeken - WGA 374 ( 16 Jaar)
25.2 Joris Neggers - Clemenshorde ( 8 Jaar)
25.2 Jordy Mans - Sioniehorde ( 7 Jaar)
26.2 Dinte van de Ven - Filoen Kabouters ( 8 Jaar)
26.2 Diede van den Heuvel - Dione Gidsen ( 12 Jaar)
26.2 Lars Knippels - Lange Doener Bevers ( 7 Jaar)
27.2 Niek Brok - Clemenstroep ( 13 Jaar)
28.2 Elske Stokwielder - Filoen Kabouters ( 9 Jaar)
28.2 Joep van Kempen - Clemenstroep ( 13 Jaar)
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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

LASERGAMEN!!!
Afgelopen vrijdag avond heeft de Oda gidsen hun kerststerren uitje gehad! Dit was tot op
het moment van aankomst een grote verrassing. Kinderen die in zwemkleding aan kwamen omdat de leiding het
programma nog niet wilde
verklappen. De leiding heeft
speciaal voor deze activiteit
heel de lunt omgebouwd tot
lasergame terrein. Er zijn verstopplekken gemaakt, obstakels neer gezet en het was
helemaal donker gemaakt!
De leden kregen allemaal een
lasergun en hebben deze
avond verschillende spelletjes
gespeeld. Twee teams, je probeert de tegenstanders uit te
schakelen. Catcher the flag was een ander spel. Beide
teams kregen een vlag die verstopt moest worden op hun
thuis basis en verdedigd werd. Als je de valg van de
tegenstander op eigen grondgebied kon krijg won het
team. Jongens tegen de meisjes was het volgende spel. Dit
viel bij de meisjes erg in de smaak omdat ze met 25 meisjes waren en maar 5 jongens! Gelukkig waren de jongens
heel fanatiek en hebben ze het lang uitgehouden tegen de
stoere meiden.
De meiden waren heel enthousiast over het lasergamen
en wilde zelfs niet meer stoppen. Maar helaas kwam de
eerst vader al en was de avond om 10 uur voor de meiden
afgelopen. Dit programma was wederom weer een succes
voor onze bikkels!
Groetjes van de Oda staf!

CONTRIBUTIE 2016
Zoals elk jaar wordt er een inflatiecorrectie toegepast op de contributiegelden. Op deze
manier blijft de contributie gelijk lopen met de stijging van de kosten. Dit jaar bedraagt de
verhoging 1,0%. De contributie voor 2016 is :
-

Bevers : € 31,00
Welpen / Kabouters : € 37,55
Verkenners / Gidsen : € 42,85
WVA / WGA : € 52,30
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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

STOERSTE STERKSTE SLIMSTE RONDE
BIJ DE DIONE GIDSEN.
Afgelopen zaterdag hebben we getest
welke ronde het stoerste was, welke de
slimste, de best samenwerkende en de
sterkste ronde. De vier rondes hebben
verschillende spellen gedaan in de vier
verschillende categorieën en tegen elkaar
gestreden om de verschillende titels. Met
elk spel konden er punten worden verdient. Er werden ballonnen geschoren,
vragenlijsten ingevuld, sommen opgelost,
touw getrokken, krukken in de lucht
gehouden, noem maar op. Aan het einde
werden alle punten per categorie opgeteld en kwam er uit welke ronde welke
titel verdiende. Het was een gezellige
middag.

TIMMEREN MET DE DIONE
Lawaai op het hoofdkwartier, de dione was
aan het timmeren. Iedereen mocht eerst zijn
eigen plankje zagen en hier iets op schrijven
of tekenen. Daarna begon het, iedereen ging
met haar zelf meegebrachte hamer de spijkers
in het plankje slaan. Soms ging het wat moeizaam maar de meeste hebben het afgekregen
en er een mooi timmerwerk van gemaakt.
Een mooi getimmerde naam of een andere
tekening werd met wol ingevuld tot een mooi
kleurrijk timmerwerkje. Het was een gezellige
lawaaierige middag!
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ZOMERKAMPEN 2016 - SCHRIJF JE NU IN !!
De locaties van de zomerkampen zijn bekend. Tijd dus om je in te schrijven voor een te
gek gave start van je zomer ! De inschrijfformulieren zijn inmiddels verstuurd. Vul deze in
en lever hem af bij je staf.

AZG Scouting Waalwijk
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COLLECTANTEN GEZOCHT
ieder jaar mag Scouting AZG de collecte voor
de stichting Jantje Beton verzorgen. Dit is erg
fijn want de helft van wat we ophalen mogen
we houden en de andere helft gaat naar Jantje
Beton. Onze Zeeverkenners en Watergidsen
verzorgen de collecte en zij kunnen daarbij nog
wel wat hulp gebruiken. Dus wil je in de week
van 7-12 maart een uurtje helpen dan zijn we
daar erg blij mee. Aanmelden kan via het e-mail
adres : wga374@scoutingazg.nl

FAMILIESCHOMMEL
De staf dacht dat het eens leuk zou zijn, om met de watergidsen eens ouderwets te pionieren. De leden dachten daar net iets anders over. Maar toen
ze in het pionierboekje zagen wat de staf van plan was om te
maken, werden ze steeds enthousiaster. Ze mochten kiezen
tussen een zweefmolen, de Eifeltoren of een familieschommel.
Dat laatste is het geworden! De leden gingen aan de slag, maar
al gauw kwam de vraag: Hoe moet de mastworp ook al weer?
Gelukkig waren er ook oplettende watergidsen, die deze belangrijke basisknoop nog wel goed wisten. Met een lid, die zichzelf aan leider had aangewezen, verliep alles nagenoeg vlekkeloos en al na twee uur(bijna
volgens het boekje)stond hij dan: DE familischommel. Trots mogen de meiden zeker zijn!
Pionieren was toch leuker dan ze dachten. De schommel is zeker wel 10 minuten gebruikt,
en daarna werden hij weer zorgvuldig afgebroken. Goed gedaan meiden!
Tip:Knip dit voorbeeld van een mastworp uit, en stop hem in de scoutingbroek:
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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

SPORTEN MET DE FILOEN
Filoen ging zaterdag gezellig sporten!
Het eerste dat we deden was trefbal daarna
deden we “slingertikkertje” . Als laatste gingen
we apekooien. Drintel en Jort moesten de
Filoen te pakken zien te krijgen. Maar omdat
kabouters zelf de spelregels hadden veranderd
waren de kabouters hen steeds te snel af.

DE WAINGUNDJA WELPEN LOSSEN EEN MOORD OP!
16-01-2016 is een datum die de welpen van de Waingundja niet snel meer zullen vergeten.
Ze kregen namelijk bezoek van inspecteur Sjaak. Een bekende rechercheur die bekent staat
in het oplossen van moorden. Alleen zijn collega en goede vriend Q is erg ziek en daarom
vraagt hij de welpen van de Waingundja horde om hulp.
Er is namelijk op de nacht van 15 - 16 Januari 2016 een moord gepleegd op het HK....
Gelukkig had de politie het lichaam en alle vieze dingen opgeruimd voor dat de kinderen
er waren. Inspecteur Sjaak was ook al druk aan
het werk gegaan en heeft een paar hoofdlocaties,
personen en mogelijke moordwapens geselecteerd.
Nu was het alleen aan de welpen om uit te zoeken
wie het waar heeft gedaan en met welk wapen. Dit
bleek nog een lastige klus te zijn, maar onze welpen
zijn niet voor 1 gat te vangen en gaven niet op.
Uiteindelijk na veel speurwerk had elke welp een
oplossing.
Alleen er was maar 1 welp die het helemaal goed
had! Namelijk Luuk van Laarhoven, erg knap
gedaan en daarmee heeft hij ook een beker in
ontvangst mogen nemen van Inspecteur Sjaak.
Al en met een spannende en leuke middag!
Groeten van het stafteam van de Waingundja horde.
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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 FEBRUARI
Bevers
Als wat ga jij dit jaar verkleed? Als prinses, politie,
of tijger? Een ding is zeker:
iedereen vind jouw er heel
cool uit zien! Ook krijg je
heel veel snoep met carnaval! Lekker toch! Pas wel
op dat je niet te veel van
eet, anders krijg je buikpijn.
Verveel je je? Vraag eens een
ander kindje om mee een
spelletje te doen! Dat word
lachen!
Kabouters
Het is een feestelijke maand
en jij bent in een feestelijke
stemming. Ook al staat je
agenda bomvol met carnaval, kinderfeestjes en andere afspraken, moe zal je
niet worden. Je krijgt er juist
energie van! Het optutten
voor de feestjes, het logeren
en natuurlijk de lekkere hapjes; je vindt alles leuk. Omdat je zo vrolijk bent willen
mensen ook bij jou in de
buurt zijn.
Welpen
Met carnaval ga jij normaal niet zo uit je dak. Je
kijkt graag toe en doet wel
spelletjes. Vooral sta je
graag bij het snoepwinkeltje.
Probeer dit jaar eens lekker
uit je dak te gaan. Doe mee
mensen dansen en zingen.
Wie weet schuilt er wel een
talent in jouw. En wat is er
nou een betere tijd om dat
AZG Scouting Waalwijk

te ontdekken, dan met carnaval.
Gidsen
Het winsterse weer is misschien niet helemaal iets voor
jou, maar het heeft geen zin
om erover te klagen toch?
Oké, in februari kun je niet
op een handdoekje in het
park liggen, maar er zijn
genoeg andere dingen waar
je van kunt genieten. Met
de kou lekker binnen zitten
met een kop warme chocolademelk, bijvoorbeeld. En
natuurlijk fleurt carnaval
je weer op! Wees positief,
en hou rond 14 februari je
brievenbus goed in de gaten!
Verkenners
Je bent een krachtig persoon die niet bang is om
zijn mening te geven, maar
onder dat sterke harnas heb
je een klein hartje. Het lijkt
voor anderen alsof je alles zo
goed weet, maar stiekem heb
je best moeite met beslissingen nemen. In februari zal
je ook weer keuzes moeten
maken. Probeer er dit keer
mensen bij de betrekken.
De meningen van anderen
kunnen je veel inzicht geven
waardoor je de beste beslissing kan maken.
Watergidsen
Hartjes, rozen, chocola...
Woohooo, het is de maand
van de liefde! Jij bent dol op
15

Valentijnsdag en het kan je
niet cheesy genoeg zijn. Je
hoopt op een brief van een
geheime aanbidder of een
waanzinnige romantische
verrassing van je lover. Kijk
uit dat je niet te hoge verwachtingen hebt, anders ben
je alleen maar teleurgesteld.
Pas op dat je jouw vriendinnen niet verwaarloost vooral niet degenen die single zijn!
Zeeverkenners
Je zit in een rustige periode. Er gebeuren geen grote
rampen en er zijn geen
flinke verrassingen. Alles
gaat zijn gangetje. Prima,
maar let erop dat je niet in
een sleur raakt. Houd het
spannend voor jezelf. Doe
eens iets uit je comfortzone.
Ga de dansvloer op en laat je
gaan, knoop een gesprek aan
met dat leuke meisje van de
scouting.
Staf
Jouw agenda is redelijk vol
deze maand. Je hebt veel sociale verplichtingen. Hoewel
je er veel energie van krijgt,
wordt het je ook weleens te
veel. Het is oké om soms aan
de bel te trekken. Jij hebt
ook tijd voor jezelf nodig.
Benader Valentijnsdag met
een positieve houding. Dit
maakt je sowieso aantrekkelijker, dus wie weet wat er
kan gebeuren!
de nieuwe Yell
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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

NIEUWJAARSBORREL
MET DE CLEMENSHORDE EN DE FILOEN.
Op 2 januari hebben wij samen met de Filoen het nieuwe jaar
geopend met een lekker glaasje echte (kinder)champagne en
een lekker stukje cake met slagroom..Natuurlijk konden sommige kinderen van de welpen het weer niet laten om er een
zooitje van te maken, en zaten er een paar gezichten helemaal
onder de slagroom. Daarna hebben we sterretjes afgestoken
en zijn we even naar buiten geweest. Toen alle kinderen weer
uitgespeeld waren en hun energie op was, was het tijd voor
het grote jeugdjournaal quiz over de dingen die er gebeurt
zijn in 2015. Dit was een jongens tegen de meisjes battle! Het
was heel spannend, maar natuurlijk had een groepje van de
Clemenshorde welpen gewonnen!

BHV MIDDAG
Afgelopen zaterdag hebben de
Oda gidsen een zeer spannende en leerzame dag gehad. Ze
hebben namelijk een BHV
middag gehad! Deze middag
bestond uit twee delen. Binnen
hebben de gidsen allemaal
foefjes geleerd over EHBO. Ze
hebben mitella’s aangelegd,
pleisters op verschillende
manieren leren plakken, verband leren leggen en tot slot
hebben ze wondjes gemaakt
met deeg en curry!
Buiten hadden de meiden een
ander actieviteit. Dit was geregeld door onze leiding Jelle
van den Hoven. Er waren twee
mannen gekomen die zeer gespecialiseerd waren in brand bestrijden. Ze hebben samen
met onze meiden een vlam in de pan geblusd, blusdekens uitgeprobeerd en met brandblussers geoefend.
Onze meiden hebben deze middag dus veel geleerd en kunnen altijd paraat staan in verschillende situaties! Ze hebben dus weer bewezen dat blauw voor bikkels is!
Groetjes van de oda staf xxx
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MAAK JE EIGEN
CARNAVALSMASKKER
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AZGEPUZZEL

