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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 groeps-
blad 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 .

VOLGENDE UITGAVE:
1april
INLEVERING STUKJES :
27 maart

251    Jeugdleden

84 Stafleden en medewerkers

LEDENTELLER

116 Oud-stafleden

AZGOEIENDAG AZGENDA

NOODTELEFOON
Hoofdkwartier : 339030
de Lunt : 342144

11/3 ledenwerfactiviteit

6-7/5 RSW
20/5  Staf bbq

4-5/6 LSW
10-11/6 sportweekend
24/6 Sportdag wek’s

14/7 Kampstart
15–22/7 Zomerkamp

26/8 Startactiviteit staf

2/9 Start afdelingen
9/9 Mini 80
16/9 Overvliegen
22-23/9 Scout-in

Hallo Allemaal! De dagen 
worden weer langer en de 
krokussen beginnen heel 
langzaam hun blaadjes te 
openen. Dat kan maar 1 
ding betekenen: Maart is in 
aantocht! Wij van de redac-
tie worden er al vrolijk van. 
En helemaal nu we ook de 
carnavalssferen zitten. 
Alaaf! In deze yell blikken 
we eerst even terug op 
februari. Al is het een korte 
maand, er zijn genoeg 
leuke dingen gebeurd. Zo 
zijn er verschillende week-
endjes geweest en ook 
Valentijnsdag is niet over-
geslagen. Daarnaast heeft 
de traditionele jaarvergade-
ring plaats gevonden. Wie 
heeft er dit jaar de BOP-
award gewonnen en wie 
was het beste staflid van 
het jaar? Je leest het, 
natuurlijk, in de Yell.
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JAPANSE MIDDAG BIJ DE CLEMENSHORDE

Een paar weken terug hadden 
de welpen van de clemen-
shorde een culturele japanse 
middag! De staf was verkleed 
en de welpen moesten allemaal 
hun badjas en slippers meene-
men! We begonnen met een 
‘ontspannen’ yoga en maakte 
hoofdbanden met de namen in 
t japans erop. Verder hebben 
we sushi gemaakt van snoep-
jes, en volgetjes en vliegtuigjes 
gevouwen, echte origami dus! 
Het was een erg gezellige mid-
dag geworden! 

HALLO SCOUTING VRIENDJES EN VRIENDINNETJES!

De afgelopen maand zijn de bevers weer druk in de weer 
geweest. Niet alleen werd er gestreden om een plekje op de 
felbegeerde wall of fame (deze keer voor de stoerste bever! 
Gefeliciteerd Rens!), ook zijn we met z’n allen de gymzaal 
in gegaan om de winterkou te ontvluchten. Dit vonden de 
bevers natuurlijk helemaal niet erg! De middag hebben we 
doorgebracht met spelletjes, klimmen, glijden, rennen en 
klauteren. Het klimmen vonden de kinderen zo leuk dat 
we er zelfs nog even over hebben gedacht onze groep om te 
dopen tot de “aapjes” in plaats van de “bevers”. 
Maar daarmee was al het leuks nog niet voorbij! Omdat Lange Doener jarig was kregen alle 
bevers in de pauze een zakje chips, die we heerlijk met z’n allen opgepeuzeld hebben. Echte 
verwennerij dus! Daar is alle sportiviteit nog niet mee afgelopen, er zal binnenkort nameli-
jk bepaald worden wie zichzelf dit jaar tot stoerste bever mag benoemen! Maar dat… is een 
verhaal voor een andere keer.

Groetjes namens de Lange Doeners!
Keet Kleur, Bas Bos, Lange Doener, Frederique Scheuremaar, Sterre Stroom en Rebbel
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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
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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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AZGEPUZZEL
maak je eigen verhaal door de ontbrekende woorden te bedenken en in  te vullen

Whoohoo ! Jij,_______(naam vriendin 1),________(naam vriendin 
2) en _______(je favo vrouwelijke celeb) zijn het na ______(tijdstip 
dat nu op je horloge staat) uur  ruziën eindelijk eens geworden. De 
vakantie naar _______(land dat begint met de eerste letter van je 
naam) is geboekt ! Het weekendje naar _____(Europese hoofdstad) 
en backpacken in ____(je woonplaats) zijn lastminute tóch afgevallen. 
Voorbereiden maar ! Jij kan niet zonder _____(cijfer) liter ______(je 
favo beautyproduct), ________(vriendin 1) wil eerst ______(aantal) 
nieuwe exemplaren van haar favoriete (eerste ding wat je nú ziet) 
kopen, _____(vriendin 2) móet shoppen voor nieuwe ____(kleur) 
______(kledingstuk). Maar ______(favo vrouwelijke celeb) wint. Jullie 
moeten eerst samen naar de ______(soort schoonheidsbehandeling) 
! Jij ziet een look á like ____(vrouwelijke BN'er) wel zitten. Met een 
______(fruitsoort) masker en ______(je lievelingskleur) verf in je haar 
zit je er relaxt bij. Dat moet je laten weten op ____(een website). Op 
je _____(gadget) van ____(merk) tik je met je _______(lichaamsdeel) 
een berichtje aan _______(iemand waar je close mee bent). Maar 
oeps ! Perongeluk verzonden naar ______(naam van je meest verve-
lende ex). Hij stuurt een foto van zijn ____(lichaamsdeel) en de 
woorden : ''Ik zie je liever dan ______(jou favo serie). Als ik mee mag 
op vakantie, krijg je van mij schoenen van _____(edelsteen) en net 
zoveel ___(favo snacks) als je  wil ! ''Hmm, verleidelijk, maar _____(je 
stopwoordje). Dan ga je liever shoppen voor ______(iets waar je 
verslaafd aan bent). In de winkel sjouw je _____(gewicht) aan tassen. 
Totdat _____(bekende zanger) en ____(bekende acteur) op een _____
(vervoersmiddel) voorbijkomen.'' Jij bent veel te ____(eigenschap) 
om te tillen, geef maar aan ons !'' zeggen ze _____(soort stemming). 
Extra handig : voor ______(geldbedrag) per ____(tijdseenheid), plus 
een bonus van alle cd's van ________(artiest van wie je vroeger een 
fan was), zijn ze ook te boeken als vakantiekoffer-dragers! Nu zijn jul-
lie helemaal klaar voor de _______(bijvoeglijk naamwoord) vakantie 
ever !



Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door

Amerikastraat 18  |  5171 PL Kaatsheuvel
T: 0416 280055  |  F: 0416 278645  |  info@jac-klijn.nl

WWW.JAC-KLIJN.NL

BPG, DÁÁR 
BOUW JE MEE!

Energieweg 8e
5145 NW  Waalwijk

T 0416 56 79 00
www.kleijngeld.nl

Prof. Asserweg 6
5144 NC  Waalwijk
tel. 0416 675 150

www.fincaccountants.nl
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AZGEKLEUR



Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door

Keurweg 20, Postbus 289, 5140 AG Waalwijk. www.printcontrol.nl

Websites en online software
www.interactivestudios.nl

OUDSTAFLEDENCLUB 

STEUNT

STICHTING SCOUTING ANDREAS ZIJLMANS GROEP
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Bevers
Deze maand maak jij ie-
mand enthousiast met jouw 
verhalen over scouting! Je 
kan het zo goed vertellen 
allemaal. Je bent er dan ook 
best trots op. Ook de leiding 
is erg blij met jouw. Door jou 
enthousiasme worden an-
dere kinderen ook enthousi-
ast en dat maakt het reuze 
gezellig. Je doet hard je best 
en dat word beloont. Tip: 
neem ook eens een klasge-
nootje mee naar scouting!

Kabouters
Je bent in een goed humeur 
en hebt zin om leuke din-
gen te doen. Het liefst zet jij 
flink de bloemetjes buiten, 
maar er moet ook gewerkt 
worden. Saaie dingen zoals 
je kamer opruimen of je hu-
iswerk wil je nog wel eens 
per ongeluk vergeten. Begin 
er op tijd aan, dan is er nog 
genoeg tijd voor fun! Vraag 
eens aan je leiding om te 
helpen afwassen, dat zullen 
ze zeker waarderen! En als 
je dan genoeg sop gebruikt, 
kan het nog eens heel leuk 
worden.

Welpen
De dagen worden weer wat 
langer, tijd om naar buiten te 
gaan! De laatste tijd verveel 
je je nog wel eens, maar in 
maart gaat dat veranderen. 
Zoek je vriendjes op en je 
zult zien dat de verveling 

snel voorbij gaat. Zodra je 
buiten bent, komt het avon-
tuur vanzelf op je af. Ook op 
zaterdag gaan er leuke ding-
en gebeuren. Je wil hier geen 
dag van missen!

Gidsen 
Aan aandacht geen gebrek 
deze maand! Je staat aardig 
in de belangstelling en dat 
merk je aan alles. Je bent een 
boys-magneet! De aandacht 
geeft je zelfvertrouwen een 
boost. Maar jouw aantrek-
kingskracht heeft ook na-
delen. Je kan te maken kri-
jgen met iemand die jaloers 
is. Probeer je er niet te veel 
van aan te trekken, maar pas 
op dat de situatie niet uit de 
hand loopt.

Verkenners
Je mag best weten dat 
mensen flink met jou bof-
fen! Je staat altijd klaar voor 
de mensen om wie je geeft. Jij 
ziet dat als vanzelfsprekend, 
maar dat is het niet! Zorg er 
deze maand voor dat je op 
waarde geschat wordt. Stel je 
niet te passief op en spreek 
jouw wensen uit. De volgen-
de keer als iemand op scout-
ing iets vraagt, geef dan aan 
wat jouw voorkeur is. Dat 
mag iedereen best weten!

WGA
Deze maand staat voor 
jou vooral in het teken van 
school. Je bent goed bezig 

en dat merk je aan alles. Je 
bent een harde werker en 
dat wordt nu beloond. Pas 
wel op dat je niet overwerkt 
raakt. Er moet ook nog ge-
noeg tijd zijn voor leuke 
dingen. Spendeer meer tijd 
met familie en scouting, dat 
zal je goed doen. 

WVA
Je lang getwijfeld over een 
grote beslissing, maar je bent 
er eindelijk uit. Je hebt een 
grote knoop doorgehakt. En 
wat voelt dat goed!  Doordat 
je deze grote beslissing hebt 
genomen, openen er ook 
nieuwe deuren. Er belooft 
een spannende tijd aan te 
komen, maar dat is goed! 
Probeer je niet te druk te 
maken over de toekomst, 
het zal zich allemaal vanzelf 
uitwijzen. 

Staf
Er hangt een soort spanning 
in jouw omgeving. Er zijn 
dingen niet uitgesproken en 
daarom is er een rare sfeer. 
In plaats van je kop in het 
zand te steken, kun je beter 
direct met de situatie dealen. 
Spreek jouw frustraties en 
angsten uit, maar geef de an-
der ook de ruimte om het-
zelfde te doen. Het is miss-
chien eng, maar face your 
fears! Uiteindelijk zal het je 
veel rust brengen omdat je 
meer duidelijkheid hebt. 

HOROSCOUT MAART
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RESULTATEN ENQUETE

Vorige maand plaatsten we een enquete om te onderzoeken wat jullie van de nieuwe yell 
vinden. Deze maand de resultaten van dit onderzoek.

De deelnemers 
22 antwoorden hebben we mogen ontvangen 
waarvoor onze dank. Het merendeel van de ant-
woorden komt van stafleden en medewerkers. 
opvallend is dat er geen antwoorden van leden 
bij zitten. Misschien is een enquete te moeilijk 
voor onze leden en moeten we een andere 
manier bedenken om hun mening te horen.  Het 
is dus niet verwonderlijk dat, bij de  vraag 'hoe 
lang zit je al bij de AZG?', het antwoord 12 jaar 
of langer het meest ingevuld werd.  

Lezen
De vraag 'Hoe vaak lees je de yell?' werd door meer dan 3 kwart van de deelnemers met 
'altijd' of 'meestal' beantwoord. Verder is het zo dat de meeste mensen bijna alles in de 
yell lezen. Anderen lezen alleen de stukjes van de eigen afdeling en sommige kijken alleen 
foto's. Wat betreft de volgorde van lezen komen de stukjes over de eigen afdeling op de 
eerste plaats gevolgd door de Azgoeiendag en de verjaardagen. 

Inhoud
De meeste deelnemers leveren regelmatig een stukje in. Dit omdat ze graag berichten wil-
len delen of hun afdeling. Toch wordt ook nog wel eens vergeten een stukje in te sturen. De 
redactie gaat kijken hoe we dit kunnen verbeteren. Wat betreft de inhoud van de Nieuwe 
Yell: deze wordt door een ruime meerderheid precies goed bevonden. Een deel wil nog wel 
wat meer foto's geplaatst zien. Op de vraag of je ook zelf in de yell wilt staan zijn de meeste 
terughoudend met het antwoord 'misschien' of 'alleen met mijn afdeling' toch zegt bijna 
een kwart dat dit hun grootste wens is! Wat betreft de vaste rubrieken scoort de '10 vragen 
aan...' erg hoog en dat is best bijzonder omdat deze door niemand als eerste gelezen wordt.

Verspreiding
Het maandelijks uitbrengen van de yell wordt over het algemeen als prima ervaren. Ook 
de combinatie van papier en digitaal wordt op prijs gesteld. Een kwart van de deelnem-
ers heeft voldoende aan enkel de digitale versie. Een deelnemer kunnen we melden dat de 
digitale versie al enige tijd op juiste pagina volgorde beschikbaar wordt gesteld.

Eindcijfer
als gemiddeld eindcijfer wordt een 7,1 gegeven. Een mooi cijfer dus, maar met mogeli-
jkheden tot verbetering. Gelukkig hebben we vele tips ontvangen waarmee we verder 
kunnen.
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BOP-AWARD
De BOP-award is belangrijke prijs onder de stafleden van de AZG. Elk jaar wint er 1 
stafteam voor hun Beste 
Originele Programma. Ze 
winnen een beker en mogen 
met het team uiteten. Een 
leuke prijs dus, waar echt 
om gestreden wordt. Dit jaar 
waren er 3 genomineerden 
die allemaal een pitch van 
1 minuut mochten houden 
tijdens de jaarvergadering. De 
genomineerde waren:

- Hotsjietonia kolonie met het programma Bosbingo. Een leuk beverprogramma waarbij de 
kinderen in het bos opzoek moesten naar voorwerpen die op hun kaartje stonden.
- Waingundja horde met ‘Hitman’. Een spel wat ze ook wel ‘levend gamen’ noemen, omdat 
de personage waarmee je gamed, ook echt rondloopt. Dit wordt gedaan door camera’s. 
- WGA 374 met ‘Roba Gore’. Een programma waarbij de leden een pop-up restaurant van 1 
dag moesten organiseren.

En nu het moment van de waarheid. De winnaar is..
Tromgeroffel…
De WGA met Roba Gore!

STAFLID VAN HET JAAR
Naast de prijs die je met het hele stafteam 
kan winnen is er ook een individuele prijs te 
verdienen. Deze is voor het staflid van het 
jaar. De prijs wordt uitgereikt aan de vrijwil-
liger die zich het meest het ingezet voor de 
AZG. Iemand die net iets extra’s doet, niet 
alleen voor zijn/haar eigen afdeling. Ook 
hier waren drie genomineerde voor: Bas van 
Hulten, Kristian Marijnissen en Roelie Brok.
Maar wie was de winnaar? 
De winnaar van dit jaar wordt ook wel de 
Held van de AZG genoemd. Hij staat altijd 
klaar voor andere afdelingen, hij is al jaren 

een fanatieke vrijwilliger en sinds kort praktijkbegeleider om nieuwe en huidige stafleden 
te coachen bij de ontwikkeling van hun scoutingcompetenties. En het is…..
Bas van Hulten!

Namens de redactie feliciteren wij alle winnaars!



Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door

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
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VERJAARDAGEN

2.3 Pascal Kipping Oda Gidsen (22 jaar)
7.3 Rick Verhoofstad Clemenstroep (14 jaar)
7.3 Pien Vermeulen Filoen Kabouters (11 jaar)
9.3 Tom van den Hurk Batavierentroep (13 jaar)
9.3 Tess van Beijnen Hotsjietonia Bevers (8 jaar)
11.3 Luana de Werdt Dijkjanneke Kabouters (11 jaar)
11.3 Andoor Pelders Lange Doener Bevers (6 jaar)
12.3 Guus Klaassen Clemenshorde (9 jaar)
13.3 Thijmen van Alphen Clemenstroep (11 jaar)
14.3 Ivo Spijkerman Dijkjanneke Kabouters (25 jaar)
14.3 Mara de Jong Oda Gidsen (14 jaar)
14.3 Stef Groeneveld Sioniehorde (12 jaar)
15.3 Sanne Bouman WGA 374 (17 jaar)
16.3 Mayke Bruijstens Dijkjanneke Kabouters (24 jaar)
16.3 Indy van Weert Filoen Kabouters (9 jaar)
18.3 Masha Bergmans Dione Gidsen (12 jaar)
21.3 Femke van Beek Dione Gidsen (13 jaar)
21.3 Milan van Alphen Clemenstroep (14 jaar)
22.3 Luuk van den Hurk Batavierentroep (16 jaar)
23.3 Luc van Hilst Clemenstroep (22 jaar)
23.3 Ruud Lambrechts Risco Team (34 jaar)
26.3 Jip Kerkhof Clemenshorde (12 jaar)
28.3 Pleunie Maas Hotsjietonia Bevers (20 jaar)
28.3 Denzo Kanhatan Clemenshorde (12 jaar)
29.3 Max de Rooy WVA 27 (18 jaar)
29.3 Eline Streppel Filoen Kabouters (9 jaar)
31.3 Stephanie Heesbeen Flexteam (31 jaar)
31.3 Erik Pooters Oudstafledenclub (40 jaar)
31.3 Wies Klerx Dione Gidsen (12 jaar)



www.zppetalagematerialen.nl

- 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

KLUBLOKAAL :  B.V. 'T KARREWIEL
  C.V. DE RAMPGEVALLEN
  C.V. DE KARREKIELTJES
  D.V. DOUBLE TROUBLE

VOOR VEEL PLEZIER EN EEN GOED 
GLAS BRAND OF JUPILER BIER
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WIJ ZORGEN VOOR DE VOGELS!
Enkele weken geleden zijn wij 
met de Hotsjietonia bevers goed 
bezig geweest voor de natuur! Er 
lag een hele laag met sneeuw en 
we maakten ons een beetje druk 
om alle vogeltjes. Hoe moesten 
zij nu hun wormpjes en zaadjes 
vinden? Gelukkig hadden we 
al snel een oplossing gevonden. 
Wij kunnen natuurlijk lekkere 
hapjes maken voor de vo-
geltjes. Om te beginnen hebben 
we voor pinda’s gezorgd, het 
lievelingskostje van de vogels. 
Ook moest er natuurlijk met 
pindakaas worden gewerkt. Het 
aller vieste klusje was het maken 
van cakejes voor de vogels. Met 

meel, zaadjes en gelatine moest er goed gekneed worden. Dat zorgde voor viezigheid bij 
ons, maar voor een lekkernij voor de vogels. Toen we naar huis gingen hebben we ons 
gemaakte voedsel buiten kunnen hangen en de vogels blij kunnen maken. 

OPKNAPPEN FILOEN 

RUIMTE
het opknappen van de filoen ruimte is 
in volle gang. De muren zijn inmiddels 
maagdelijk wit en de staf is bezig de kast 
opnieuw te verven. wij zijn erg benieuwd 
hoe de kabouters het gaan vinden wan-
neer de ruimte gereed is

ZOENEN HOTSJIETONIA
de installatie van de bevers van de hotsjietonia 
werd afgelsloten met een ouderwets negezoen-
enspel wat resulteerde in plakkende handjes en 
gezichten.



Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door

Uw specialist in 
persoonlijke beschermingsmiddelen 

en bedrijfskleding.

www.raschbv.nl
Tel. 0416-376222
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LLove is in the air!    

Zeker bij de WGA; zij hielen 12 februari een valentijnsmiddag om alvast in te komen. 

Natuurlijk werden de meiden van de WGA op 14 februari overspoeld met 

liefdesbrieven, maar deze middag moesten zij zelf hun liefde bewijzen. En wel aan de 

leiding. Door middel van een liefdesbrief konden zij de staf laten weten hoe geweldig 

zij hun staf vinden. Dit deden ze in tweetallen. De staf werd overspoeld met liefde. 

Ze kregen zelfs een spraakbericht met mooie boodschappen van andere stafleden.  

Maar de staf wilde meer. Zij wilde zelf hun ideale man. Met tijdschriften gingen de 

meiden aan de slag om de ideale man samen te stellen voor Nicole en Roelie. Jammer 

dat we ze niet tot leven konden laten komen, maar wegkwijnen bij het zien van deze 

prachtige samengestelde mannen kon natuurlijk wel.  

De koppels moesten ook hun liefde voor elkaar bewijzen. Dit moesten ze in een foto 

vast leggen. Een van de koppels was zo enthousiast, dat ze hun foto (per ongeluk) 

met alle klassen van hun school deelden. Maar de mooiste foto was wel met de 

vletten-hunk. Een andere opdracht om zich als koppel te bewijzen was een quiz 

genaamd: ‘hoe goed ken jij je maatje?’.  Bij deze quiz hebben vooral Griet en Joosje 

hun onafscheidelijkheid aangetoond. Zij wonnen dan ook deze valantijnsmiddag. De prijs 

die zij wonnen was niet mis: zij mochten als eerst de kamplocatie van de WGA 

weten. Wat een eer! Voor degene die het nog niet weten: WGA gaat naar 

SASSENHEIM!  

 

HASHTRACK MET DE WATERAFDELING.

De leden van de wildevaart hebben dit jaar meegedaan aan een nationaal programma 
genaamd Hastrack. Het programma was georganiseerd door een scouting uit Gelderland. 
Het programma in het kort: wij kregen via social media opdrachten toegestuurd, deze 
opdrachten werden dan uitgevoerd en gefilmd door de leden waarna zij het weer moesten 
uploaden voor beoordeling. Als dit allemaal gedaan was kregen ze een volgende opdracht. 
Enkele voorbeelden van opdrachten: speel een scene na van jullie favoriete film, creëer 
een gezichtsmasker met allerlei ingrediënten, maak een Colosseum van meubilair en ga zo 
maar door. Na onze deelname aan het programma hebben sommige leden nog hun heupen 
los gegooid tijdens just dance.   
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VALENTIJNSWEEKEND DIJK-JANNEKE

Het eerste weekend na Valentijnsdag hielden de kabouters van de Dijk-Janneke hun week-
endje. Tijdens het weekendje was er onverwachts bezoek. Het weekendje was natuurlijk al 
extra spannend, omdat het niet bij de AZG gehouden werd, maar bij de Garcia Moreno in 
Nieuwkuijck. Maar daarnaast werden zij ook nog eens verrast met een bezoek van Valen-
tijn. Valentijn was heel erg overstuur en verdrietig, omdat hij op Valentijnsdag helemaal 
vergeten was zijn vriend-
innetje Amber in de wat-
ten te leggen. Daarom 
hadden ze nu ruzie en 
wilde Valentijn het goed 
maken. Om Valentijn 
zijn Valentijn te laten sla-
gen, hebben de kabout-
ers natuurlijk geholpen. 
Samen hebben we naar 
versiering gezocht voor 
de date die Valentijn had 
gepland om het goed te 
maken. Omdat het na 
het verzamelen al best 
wel laat was, zou de 
date pas op zondag zijn. 
Daarom werd er na het 
verzamelen een gezellig 
kampvuur georganiseerd 
en gingen de kabouters 
na een goed kussen-
gevecht naar bed.
De volgende ochtend stonden zowel de kabouters als Valentijn al weer vroeg voor de deur. 
Valentijn was super enthousiast en vertelde dat zijn vriendinnetje ieder moment aan kon 
komen. Daarom hebben de kabouters de ruimte snel versiert en klaar gemaakt voor Amber 
haar bezoek. Tijdens de ruzie was Valentijn er ook achter gekomen hoe veel hij om Amber 
geeft, daarom vroeg hij haar tijdens de date nog ten huwelijk. En Amber zei ja! Daarom 
kregen de kabouters de zelfde dag nog een bruiloft bij te wonen als beloning voor de goede 
hulp! Een super druk en romantisch weekend dus.

Alle kabouters van de Dijk-janneke wensen Amber en Valentijn heel veel succes en een 
mooie tijd tijdens hun huwelijk!






