Groepsblad scouting AZG Waalwijk

Februari 2019, nummer 255

AZGOEIENDAG
Februari gaat van start.
Hoe gaat het met onze
lezers? Houden jullie alle
goede voornemens nog
even vol? Wij hopen van
wel natuurlijk! Dit jaar
bestaat scouting AZG 80
jaar. Dit is een jubileum
jaar, wat betekent dat wij
deze zomer naar de vetste
kamp locatie gaan; Wiltz!
De kampstrookjes kunnen
al ingeleverd worden, dus
meld je aan! Spannend!
Maar zo ver zijn we nog
niet. Er liggen nog heel veel
mooie scouting momenten
voor je klaar voordat het zo
ver is. Deze maand praten
wij je ook weer bij van alle
ins- en outs die zich hebben afgespeeld in januari.
De Nieuwe Yell is hier voor
jullie maandelijkse update.
Heel veel leesplezier.
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Zomerkamp Wiltz

10-10

85 jaar AZG

REDACTIE
Joost Kerkhof
Tel: 06 510 729 74
joost@kerkhofnet.nl
Tim Geijs
Tel: 06 82 04 63 95
timgeijs@live.nl
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
De nieuwe yell reportages
vimeo : vimeo.com/channels/
nieuweyell
youtube : yt.vu/+nieuweyell
RELEASE DATUM:
iedere eerste zaterdag van de
maand .

LEDENTELLER

VOLGENDE UITGAVE:
2 maart
INLEVERING STUKJES :
25 februari

257 Jeugdleden
84 Stafleden en medewerkers
116 Oud-stafleden
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NOODTELEFOON
Hoofdkwartier : 339030
de Lunt :
342144

de nieuwe Yell

BESTE CLEMENSTROEPERS EN AZGROEPERS,
Na een geslaagd 2018 is de Clemenstroep klaar
voor een voorspoedig 2019. Dit jaar is op 6
Januari ingeluid met een sportieve middag.
Deze dag is er in teams gestreden met zowel
het Flippospel als Tampon bal. Twee spellen
waarbij samenwerken kan zorgen voor een
goed resultaat.
De maand
januari heeft
ook in het
thema gestaan van een van de goede voornemens van de
Clemenstroep, namelijk een goed resultaat op de RSW
neerzetten. Daarom heeft de tweede zaterdag van het jaar
in het teken gestaan van vuur stoken en eten maken. De
hierop volgende zaterdag hebben de oudste verkenners
hun tocht vaardigheden opgefrist en hebben de jongste
verkenners hun kennis hierin verrijkt.

Ieder lid van de AZG zal de
volgende zin al wel eens van
zijn ouders om de oren hebben gekregen; “kom is achter
dat scherm vandaan en ga
is naar de scouting!” In het
kader van vraag en aanbod is
hier op de laatste zaterdag van
januari gehoor aan gegeven,
waar de verkenners elkaar in
een LAN-Party achterna hebben gezeten in de game Unreal Tournement.
Tot slot kijken we uit naar het vaderzoon weekend wat binnenkort plaats zal gaan vinden.
Hetzelfde geldt voor het zomerkamp naar Wiltz in Luxemburg waarvoor de voorberedingen al uit de start blokken zijn vertrokken.
De vriendelijke groene groeten,
De Clemenstroep
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
- Tafels en banken
- Terrasverwarmers
- Kano’s10 stuks op trailer, inclusief zwemvesten

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

AZG Scouting Waalwijk
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VOLKJES VERSIEREN DIJKJANNEKE KABOUTERS
Deze middag hebben de kabouters zich lekker uit mogen
leven, want de volkjes mochten namelijk versierd worden.
Aan het begin van de middag hebben de kabouters de
opdracht gekregen om een idee te bedenken van wat ze nu
eigenlijk op de muren in de volkjes wilde hebben. De ideeën
liepen uiteen van vlinders en bloemen tot een onderzeeërs en
bomen. Uiteindelijk zijn sommige ideeën niet helemaal uitgekomen en hebben de kabouters er een groot feest van
gemaakt. Het was een hele gezellig middag!

IK HOU VAN HOLLAND
Zaterdag 12 januari hebben wij
met de filoen kabouters een heel
gezellig programma gehad. We
gingen “Ik hou van Holland”
spelen. De kabouters waren verdeeld over 3 groepjes en konden
doormiddel van verschillende
spelrondes punten verdienen. Zo
deden we bijvoorbeeld de spellen
“Geen ja, geen nee, geen uh” hier
waren ze allemaal verrassend
goed in. Het verjaardagsspel met
de bom was wel wat lastiger en
best spannend. Het letterpakken
spel was ook heel leuk en grappig. Al met al hebben we een gezellige middag gehad.

NIEUWJAARSBORREL WGA
Zaterdag 5 januari zijn wij goed het Nieuwjaar begonnen. Dit deden wij namelijk
met een nieuwjaarsborrel. Iedereen had iets
lekkers meegenomen en en werd champagne
geschonken(wel kinderchampagne natuurlijk!). We hebben voorspellingen gemaakt
over 2019 en vooral veel gegeten. Het was een
gezellige middag met veel geklets.

AZG Scouting Waalwijk
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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

BEVERBIOSCOOP
Op een regenachtige zaterdagmiddag kregen alle bevers van de Hotsjietonia kolonie allemaal een bioscoopkaartje voor de beverbioscoop. Toen we boven kwamen bleek dat de
ruimte was omgetoverd tot bioscoop. Hierin gingen wij de
film home kijken. Bij binnenkomst werd er een stempel op het
kaartje gezet en daarna konden de bevers plaats nemen op een
van de vele kussens en zitzakken die door de ruimte verspreid
lagen. Toen alle bevers comfortabel zaten werd de film aangezet.
Vol spanning zat iedereen te kijken, totdat halverwege de film
op pauze werd gezet. Dit was natuurlijk omdat bij een bioscoop
ook popcorn en cola hoort. En het was toevallig ook dat bij het
laten afstempelen van het kaartje iedereen een bon kreeg voor
iets te eten en iets te drinken.
nadat iedereen weer vol zat en zijn plaats weer op had gezocht
werd de film afgekeken. Toen de film was afgelopen was bleek er nog tijd over te zijn, maar
dat was geen probleem, een bioscoop met zo’n groot scherm kun je natuurlijk ook goed gebruiken om blauwe billendans in te spelen. Hiermee werd het laatste beetje van de tijd dan
ook mee ingevuld. Uiteindelijk bleek dus dat zelfs met een beetje regen je een hartstikke
leuke middag kunt hebben.
Groetjes van Juffrouw Pirouette, Babbel, Hippe Springveer en Billie.

THE VOICE OF THE JUNGLE
Niets vermoedend liepen de welpen van de
Waingundja braaf naar hun ruimte om vervolgens na het openen te horen dat ze mee doen
aan een heuze talenten jacht!
In deze talenten jacht ging het om het totaal
plaatje van het optreden. En man man man wat
gingen ze lekker en goed! Verdeeld in 5 groepen
gingen ze als wilde aan de slag met het kieze
van het juiste nummer, verkleedkleding en het
schrijven van het script.
Toen was het tijd voor de optredens onder
de strenge ogen van de juryleden Akela en
Bagheera gingen de welpen los! De een voorstelling nog mooier dan de ander. Uiteindelijk
is er een top 3 uitgekomen!
Wil je die weten?! Word dan lid bij de Waingundja horde! :) (of vraag het aan een lid)
Mvg
Stafteam Waingundja horde
AZG Scouting Waalwijk
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Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door

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

OUDSTAFLEDENCLUB
STEUNT
STICHTING SCOUTING ANDREAS ZIJLMANS GROEP

Websites en online software
www.interactivestudios.nl

AZGEPUZZEL

Kun jij onderstaande woorden vinden in de letters hierboven ?

AZG Scouting Waalwijk
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25 JAAR DE NIEUWE YELL
Het zal ergens eind 1993 zijn geweest dat ik destijds Guido bij de Dione
Gidsen samen met de de Akela van
de Clemenshorde, Eugene Schermer,
vond dat het eigenlijk vreemd was
dat een grote groep als de AZG geen
groepsblad had. Net als een voetbal
of hockeyclub hebben wij ook wekelijks activiteiten. En dat zijn zelfs verschillende activiteiten dus er moet
voldoende zijn om over te schrijven.
Tijd dus voor een AZG groepsblad,
maar hoe kregen we dit voor elkaar.
Belangrijkste was natuurlijk om steun
van de groepsstaf te krijgen en dus
maakten we een plan voor een nieuw
groepsblad. Er was in het verleden wel
vaker een groepsblad verschenen dat
de Yell heette. Op het hoofdkwartier
hangt nog een oude stencil matrijs
van de voorkant van die Yell. Hierop bedachten we de naam voor ons
De eerste Nieuwe Yell
groepsblad “de Nieuwe Yell”. Wat we
verder deden is kijken naar wat andere
groepen voor blad uit brachten. Wat is de frequentie van uitkomen? Hoe dik is het blad? Welk
papierformaat? Gevouwen en geniet of een van beide? Telkens dezelfde kaft of steeds een andere? Wat we uiteindelijk belangrijk vonden is dat “de Nieuwe Yell” actueel moest worden.
veel andere groepsbladen kwamen 3 of 4 keer per jaar uit en dat vonden we te weinig. Daarom werd gekozen voor een maandblad dat uitgezonderd de zomervakantie iedere maand
verschijnt. Verder kozen we een A5 formaat boekje. A4 papier kan op elke kopieermachine
gebruikt worden en door dubbelvouwen en nieten ontstaat een klein boekje.
De volgende stap was om te kijken wat dit allemaal zou gaan kosten. Er werden wat offertes
opgevraagd bij drukkerijen en copyshops. Hieruit bleek al snel dat nieten en vouwen behoorlijk duur was. Dit zouden we dus zelf gaan doen. Daarnaast dachten we aan adverteerders
om het groepsblad te financieren. Met ons plan meldde we ons bij de groepsstaf. Zij vergaderden bij groepsleidster Bernadette van der Krabben en bestond verder uit Rob van Geffen
,Sjef Verschuren en Harrie Verwiel. Gelukkig konden zij het plan waarderen en dus kon
gestart worden met de eerste editie van “de Nieuwe Yell”.
Dat dit toen een grotere uitdaging was dan het is vandaag de dag begrijp je wanneer ik
de hulpmiddelen van die tijd beschrijf. Bedenk je dat we veel dingen niet hadden : geen
AZG Scouting Waalwijk
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internet, geen digitale fotografie, geen Microsoft Word. Gelukkig was Eugene handig
met de tekstverwerker WordPerfekt. Plaatjes
kopieerde je uit andere boekjes en de enige
2 foto’s in deze eerste editie waren onze pasfoto’s waarmee wij onszelf voorstelden. Op
de voorkant een ‘60jaar AZG’ logo want ook
1994 was natuurlijk een jubileumjaar. Gelukkig bleef de eerste editie niet onopgemerkt en
bleek dat vaandrig Jurgen van Heesch van de
Batavierentroep heel goed was in het opmaken van boekjes. Hij had een Apple computer
met daarop het programma QuarkXpress,
een goede printer ,een scanner en een bibliotheek met plaatjes die we konden gebruiken.
Hij werd daarop als grafisch vormgever aan
de yell verbonden. Dit maakte dat de Nieuwe
Yell er vanaf die editie professioneel uit zag.
In deze samenstelling bleef de redactie tot
november 1997 intact. Toen werd deze uitgebreid met Rob van Boxtel en later nog met
Kelly Swarts. Eugene nam na 7 jaar afscheid
van de Nieuwe Yell. Wegens werkzaamheden
in het buitenland was combineren niet meer
mogelijk. Jurgen was inmiddels ook gestopt
en dus werd ook de vormgeving aan de redactie over gedragen. In wisselende samenstellingen werd de redactie bemand door mij
en Barbra Bruurmijn, Mark Verkerk, Arnoud
Pullens, Nicole van Balkom, Roelie Brok,
Nikki Venmans en Tim Geijs.

Logo's door de jaren heen

Nu we 25 jaar verder zijn is het een goed moment om te bekijken of de doelstelling waarmee
de Nieuwe Yell onstond nog gelden. Er is veel gebeurd in de afgelopen jaren. Het internet
met alle social media heeft veel veranderd in de manier waarop men informatie tot zich
neemt en verspreid. Mijn conclusie is dan ook dat de Nieuwe Yell als groepsblad niet meer
actueel genoeg is. We willen tegenwoordig alles direkt weten. Het liefst met beeld en geluid
en het mag niet te lang duren. Dit is dan ook de reden dat de Nieuwe Yell als groepsblad
ophoudt te bestaan aan het eind van dit seizoen. Inmiddels ben ik al even bezig met de Nieuwe Yell reportages op Vimeo en Facebook. Korte video’s die verslag leggen over een bepaalde
activiteit. De reportages gaan de opvolger worden van ons groepsblad. Like en subscribe dus
op Facebook, Vimeo of Youtube.
Joost Kerkhof
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

AZGEKLEUR

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

VERJAARDAGEN
3.2 Roelie Brok ( Flexteam )
5.2 Maud van der Pol ( Dijkjanneke Kabouters )
9.2 Lieke Duquensnoij ( Dione Gidsen )
12.2 Tygo van Tetering ( Batavierentroep )
13.2 Luuk van Beijnen ( Hotsjietonia Bevers )
16.2 Roel Boogers ( Clemenshorde )
17.2 Tjibbe Leijtens ( Clemenstroep )
18.2 Stan Schoofs ( Lange Doener Bevers )
20.2 Lars van Oijen ( Clemenshorde )
21.2 Famke Hoogendoorn ( Dione Gidsen )
21.2 Amoar Mohammed ( Sioniehorde )
23.2 Tim Boogers ( Clemenstroep )
23.2 Suzie Dolkens ( Dijkjanneke Kabouters )
24.2 Romy van der Veeken ( Lange Doener Bevers )
25.2 Joris Neggers ( Clemenshorde )
25.2 Jordy Mans ( Sioniehorde )
26.2 Dinte van de Ven ( Dione Gidsen )
27.2 Niek Brok ( WVA 27 )
28.2 Elske Stokwielder ( Dione Gidsen )
28.2 Quinten Groeneveld ( Batavierentroep )

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

www.raschbv.nl
Tel. 0416-376222

KNIKKERBAAN
Een tijdje geleden hebben de dames een knikkerbaan
in de Loonse en Drunense Duinen gemaakt. Dit was
zo’n succes, dat de stafleden hebben besloten er een
next level variant op te maken, namelijk: “De Ultimate
Knikkerbaan 2.0!”. Twee weken lang hebben de meiden
in twee groepen gewerkt aan hun eigen knikkerbaan.
Het ene groepje maakte een constructie met een ladder, aluminium folie, tunnels, hoogte verschillen en
bochten en zelfs een trapje naar beneden op het einde.
En hij deed ook goed! Het andere groepje had ook een
gave constructie gemaakt met een trampoline en een
baan die zelfs van de Odaruimte tot de hal beneden
kwam.
Na veel passen, meten en uitproberen hebben beide
groepen het (vooral met hun teamwork talenten) heel
goed uitgevoerd!
De filmpjes van de knikkerbanen zijn op onze Facebookpagina te bewonderen.
Groetjes,
Oda Gidsen

KNALLEND HET NIEUWE JAAR IN MET DE SIONIE
De laatste zaterdag van het jaar hebben we natuurlijk passend afgesloten. Met een ik hou
van Holland middag (de oud en nieuw editie) zijn we knallend het nieuwe jaar ingegaan.
Zo hebben de welpen met het feestspel zo goed mogelijk vragen beantwoord wachtende
totdat de ballon met confetti klapte en de vuurwerkquiz mocht natuurlijk ook niet ontbreken. Naast de kennis over vuurwerk werd ook de topo en spelling op de proef gesteld.
Na bijna alle punten waren binnengehaald, was het tijd voor het opbieden. In deze ronde
kan zoals u weet nog alles gebeuren. Zo pakte het team dat het juist zo goed deed een ‘alles
kwijt’ kaartje waardoor het spel een verrassende wending nam.

AZG Scouting Waalwijk
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DE STOERSTE BEVER
Deze week stond de jaarlijkse strijd om de titel stoerste bever van de Hotsjietonia weer
op het programma. Dit werd bepaald uit een 6 kamp van spellen. We begonnen met het
beruchte rondje rond de kerk, hierbij moesten alle bevers zo snel mogelijk rond de kerk
rennen die naast het scoutinggebouw staat. Hierna waren de armspieren aan de beurt met
een wedstrijd wie het langste in een plank kon staan. Van deze twee wedstrijden waren de
bevers wel een beetje moe geworden, dit was ook wel goed, want het volgende spel was
slapende leeuwen, een spel waar je zo lang mogelijk stil moet liggen, want een echte stoere
bever moet dat natuurlijk ook kunnen. Hierna zaten alle bevers weer vol met energie en
was het tijd voor een wedstrijd jerrycan tillen, hierbij moesten alle bevers, een voor een,
een jerrycan zo lang mogelijk voor zich uit houden met gestrekte armen, en dat is moeilijker dan het klinkt. Hierna gingen we weer naar buiten om bal te werpen, bij deze wedstrijd
was het de bedoeling om een tennisbal zo ver mogelijk over het veld weg te gooien. En
daarna, als laatste ronde werd er ren je rot gespeeld, want de stoerste bever moet natuurlijk
ook wel heel erg slim zijn. Nadat alle wedstrijden gespeeld waren was het tijd om te gaan
kijken wie de strijd om de titel: stoerste bever gewonnen had. Hierbij werd gekeken wie er
het meeste in de top 3 beland was. Dit was nog lastig te bepalen door het grote aantal stoere
bevers binnen de hotsjietonia kolonie, maar uiteindelijk ging de titel, en het plaatsje op
onze stoerste beverklok naar Roos.
Kortom het was weer een sportieve en gezellige middag.
Groetjes van Juffrouw Pirouette, Babbel, Hippe Springveer en Billie.

PROEFJESMIDDAG
Zaterdag 15 december stond er een echte proefjesmiddag op het programma bij de Dione.
In verschillende groepjes gingen de gidsen langs verschillende proefjes om deze met behulp
van de staf uit te voeren. Bij Bas kon je een echte marshmallowschieter maken van satéprikkers en marshmallows. Bij Nikki een vulkaan nabootsen en een chemische reactie creëren
in bekers. Kari werkte met droog ijs en die moesten ze in een flesje doen en daarmee een
ballon opblazen. Tot slot kon je bij Anne kijken of rozijnen kunnen dansen en zelf een
speedboot maken met wasmiddel en een laagje water. Maar de klapper van de middag
moest natuurlijk nog komen. We hadden nog
heel veel droog ijs over en daar moesten we nog
wel wat van gebruiken. Buiten bij het gemeente
huis vulde we een flesje water met droog ijs en
draaide de dop dicht en legde we heel ver weg
van ons vandaan, want veiligheid gaat boven
alles. We waren in spanning aan het wachten en
toen ontplofte het flesje en kwam er een goede
harde knal vanaf. En dat was het einde van de
spectaculaire proefjesmiddag!
Groetjes,
Staf Dione
AZG Scouting Waalwijk
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UITNODIGING
Carnavalsfeest
voor welpen en kabouters en bevers
vrijdag 1 maart - 19.00 uur
Boerderij de Lunt
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RAADSELS

Wat is een skelet in de kast?
Wat is heel groot maar weegt helemaal niets?
Het is zwart-wit en het springt op en neer, wat is het?
Waarom zit er een stuur op je fiets?
Het is geel en zit in een stoel?
Hoe noem je een kalkoen zonder veren?
1) Iemand die vroeger heeft gewonnen met verstoppertje. 2) De schaduw van een olifant 3) Een springuin 4) Dan hoef je je bel niet vast te houden 5)
Een zitroen 6) Een Kaalkoen

1)
2)
3)
4)
5)
6)

