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AZGOEIENDAG
HO HO HO! Voor we verdergaan naar december,
willen we even stilstaan bij
wat er allemaal is gebeurd
in November. In deze Yell
lees je er alles over. Er staat
namelijk in wat de
Clemenshorde allemaal
heeft gedaan tijdens hun
weekendje en de Dione
ver teld iets over hun
bezoek aan heusden.
Verder lees je wat een
groepsraad inhoud en we
de opbrengsten van de
rabobank actie en de speelgoedbeurs. Verder een
bericht van de organisatie
van de RSW. Tot slot zoals
elke maand: een blik in toekomst. Laat de kerst maar
komen!

AZGENDA
9/10/12 ophalen kerststerren
1/1 Nieuwjaarsbijeenkomst
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UITGAVE:
De nieuwe Yell is het groepsblad van scouting AZG
Waalwijk.
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LEDENTELLER

VOLGENDE UITGAVE:
7 januari
INLEVERING STUKJES :
19 december

251 Jeugdleden
84 Stafleden en medewerkers
116 Oud-stafleden
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MARSHMALLOW SHOOTER
“De verkenners houden natuurlijk wel van
een computerspelletje op zijn tijd, maar
wat nou als we zo’n soort spelletje nou
eens tijdens het draaien konden doen?
Dat dacht de staf toen ze bedachten om
een Marshmallow Shooter te gaan doen!
Om de middag te beginnen kon iedereen
zijn eigen blaaspijp maken om de marshmallows mee af te schieten, toen iedereen
zijn unieke modellen af had konden we
beginnen. Er was een hele gave baan uitgezet met genoeg plaatsen om te schuilen
en vanachter te schieten. We hebben verschillende potjes gespeeld waarin we elkaar als team af moesten schieten, de vlag moesten
veroveren en ieder voor zich kon spelen. Het was weer een toffe en unieke middag!”

CRAZY 88
De Clemenshorde heeft van 18 op 19 november een supertof weekendje gehad dat in het
thema stond van “crazy 88”. De welpen kwamen aan en mochten eerst de bedden klaar gaan
maken. Toen ze onze eigen ruimte aankwamen zagen ze grote vellen papier aan de muur
hangen met 88 verschillende opdrachten. Voorbeelden hiervan zijn: maak een toneelstuk
met je verkleedkleren, help de staf, gooi 10 x over met een ei en doe theezakjes race. Andere opdrachten zijn te zien op de foto’s. Later op de avond hebben we met zen alle warme
chocomel gedronken rond het kampvuur en marshmallows klaargemaakt. Na het kampvuur
hebben we het wel bekende verstoppertje door heel de Lunt gedaan. Daarna gingen de Clemenshorde welpen richting dromenland. De volgende ochtend na het ontbijt konden de
welpen weer door met de “crazy 88” opdrachten. De staf vond het weekendje in ieder geval
geslaagd en wij hopen dat de welpen dat ook vonden!
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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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AZGEKLEUR
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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

SUCCESVOLLE
SPEELGOEDBEURS
SCOUTING AZG
De Speelgoedbeurs van Scouting AZG Waalwijk
was ook dit jaar weer een groot succes! Er waren
grote hoeveelheden speelgoed gedoneerd en op
beide beursavonden waren weer tientallen bezoekers afgekomen. Dit jaar is het ons weer gelukt om
2000 euro op te halen voor de AZG. De opbrengst
zal worden gebruikt voor het nieuwe gebouw dat
wij op korte termijn hopen te realiseren.
Wij willen iedereen die speelgoed heeft geschonken en gekocht, bedanken voor het mogelijk
maken van de Speelgoedbeurs! Daarnaast ook de
vele sponsoren die kosteloos posters, flyers, spandoeken en mooie prijzen voor de loterij verzorgd
hebben. Als laatste willen wij uiteraard ook de
vrijwilligers bedanken die het speelgoed uitgezocht, schoongemaakt, gesorteerd en verkocht
hebben in de week van de Speelgoedbeurs.

FEEST IN DE HAVEN!
Een paar keer per jaar gaan de meiden en jongens van de Wildevaart
een handje helpen in de haven.
Onze vletten mogen gratis in de
haven liggen en daarom doen we
daar soms iets voor terug. Volgens
de havenmeester moet het vooral
gezellig zijn en dat is dan ook precies wat de meiden doen; ze maken
er een feestje van! Al kantjesstekend
dansen ze erop los terwijl. Met
een bezem en schop in de hand,
geven zij meerdere showtjes weg
en ondertussen het onkruid verwijderen, zingen ze de sterren van de
hemel. Toch weten zij aan het eind
van ochtend het hele pad om de haven weer keurig op orde te krijgen.
De havenmeester is blij, en wij ook!
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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

SINTERKLAAS
traditioneel bezoek sinterklaas ieder jaar scouting AZG.
Ook dit jaar werd de sint
ontvangen in jongerencentrum TAVENU. Op de een
of andere manier loopt deze
middag nooit helemaal vlekkeloos, maar met behulp van
onze welpen, kabouters en
bevers komt het meestal wel
goed. Gelukkig kon de sint
elke afdeling apart ontvangen en werden ook de kado's
uitgedeeld.

KRABBEN
bij krabben denk je in deze tijd aan bevroren
autoruiten die ijsvrij gemaakt moeten worden.
Krabben bij de wildevaart heeft niets met
auto's te maken, maar met boten. Zoals we
vorige maand al meldde zijn de vletten weer
uit het water. In de winter worden ze voorzien
van een nieuwe verf en teer laag. Voordat er
geverfd kan worden moet eerst de oude verf
verwijderd worden. De heren van de WVA
zijn inmiddels aan dit zware karwij begonnen
zoals je op de foto ziet
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GROEPSRAAD
tegenwoordig is scouting AZG een vereniging en daarom is de jaarlijkse jaarvergadering
omgezet in een 2-jaarlijkse groepsraad. Een aantal onderdelen van de oude jaarvergadering zijn nu verdeeld over de 2 nieuwe vergaderingen. Afgelopen maand werd er weer
een groepsraad gehouden. Naast formele bestuurlijke onderwerpen werden tijdens deze
groepsraad een aantal luchtigere onderwerpen behandeld. Het meest officiële onderdeel
was de installatie van 2 nieuwe leden in de Groepsstaf. Carla en Jonneke hebben we vorige
maand aan jullie voorgesteld. Tijdens de groepsraad legden zij de belofte af tegenover alle
stafleden.

Verder werd tijdens deze groepsraad afscheid genomen van stafleden die hun carriere bij
scouting AZG hebben beëindigd. Deze keer werd er afscheid genomen van Liza van Hest,
Ralph van der Meijs, Amy Kuijsten, Arnoud Pullens, Dana Zigelboim, Dirk Verkerk, Eliza
Velthuizen, Kristel van Loosdrecht, Maikel Brok en Roy Berendsen. Gelukkig nemen niet
alle stafleden afscheid. sterker nog een aantal zijn al zolang staflid dat er een jubileum te
vieren is. Carla van Houten en Mark Verkerk, beide uit de groepsstaf, zijn al 15 jaar staflid
en daarom ontvingen zij het zilveren jubileum speldje.
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OPBRENGST RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
ruim 1000 euro. Dat is de
opbrengst van de Rabobank
Clubkas Campagne 2016. Dit
bedrag is bijeengebracht door
de 288 stemmen die op scouting AZG zijn uitgebracht. Alle
stemmers bedank voor dit
prachtige resultaat.
Wil je de volgende keer ook
op ons stemmen meld je dan
aan als lid van de Rabobank.
Dit is helemaal gratis.

KERSTSTERRENACTIE
De kerststerrenactie is in volle gang en de resultaten
zijn netjes, maar we zijn nog niet bij het gewenste
aantal. Geef dus nog even extra gas zodat we met zijn
allen een prachtig resultaat kunnen neerzetten.
De kerststerren moeten natuurlijk ook afgehaald en
rondgebracht worden. Je kunt de kerststerren afhalen
op vrijdagavond 9 december van 19.00 uur to 20.30
uur en zaterdagmiddag 10 december van 16.30 tot
18.00 uur.

HANDTASVERBOD
Wij hadden niet gedacht hier ooit over te kunnen schrijven,
maar er tegenwoordig een afdeling met een handtasverbod.
Nee, niet bij de verkennertroepen, maar bij de Dione gidsen
is het in de mode om met een handtas naar de scouting te
komen. Dat een handtas en scouting niet lekker samen gaat
blijkt uit het feit dat de staf regelmatig achtergelaten handtassen moet verzamelen na bijvoorbeeld een spel of post bij
een tocht. De Dione staf loopt niet graag met een handtasje
dus vandaar het verbod. Dat is beter voor iedereen.
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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
1.12 Lola Roothans Hotsjietonia Bevers ( 7 jaar)
3.12 Roy Timmermans Clemenstroep ( 20 jaar)
5.12 Carmen Smelt Clemenshorde ( 21 jaar)
7.12 Tim Nijssen Waingundjahorde ( 12 jaar)
8.12 John Kivits Gebouwenbeheer en ouderhoud ( 35 jaar)
12.12 Chris van Alphen Batavierentroep ( 14 jaar)
15.12 Robin Knepflé Dione Gidsen ( 13 jaar)
19.12 Pepijn Klomp Clemenshorde ( 9 jaar)
21.12 Marlou Streppel Dione Gidsen ( 11 jaar)
22.12 Bas van Hulten Dione Gidsen ( 31 jaar)
22.12 Yannick van Alebeek WVA 27 ( 17 jaar)
23.12 Xippe Kahle Batavierentroep ( 24 jaar)
24.12 Sen Leytens Clemenshorde ( 11 jaar)
27.12 Danique Verduijn Lange Doener Bevers ( 6 jaar)
28.12 Femme Wachtels van Berg Oda Gidsen ( 14 jaar)
29.12 Roel Kneepkens Groepsstaf ( 38 jaar)
29.12 Maarten van der Meijs WVA 27 ( 21 jaar)
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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 DECEMBER
Bevers
December is zo’n leuke
maand! Je bent lief geweest
en krijgt daarom veel leuke
cadeautjes. Ook na sinterklaas is het belangrijk om lief
te zijn. Want kerst is er om
iedereen gelukkig te maken!
Kabouters
December! Wat een leuke
maand! Naast sinterklaas
doe je dit jaar ook steeds
meer aan kerst. Deze december ga je veel leuke
dingen doen. Jouw kerstgedachte deze maand: Make
it a december t oremember!
Welpen
Het begint koud te worden.
Maar voor jou maakt dat
niet uit. Soms verveel je je,
maar bij de scouting doe je
zat leuke dingen, die je thuis
ook kan doen. Laat december maar komen.
Deze kerst is het voor jou
geen: HO HO HO, maar GO
GO GO!
Gidsen
December is een spannende
maand. Niet alleen omdat je
(waarschijnlijk) cadeautjes
krijgt en of je wel de juiste
party dress kunt vinden,
maar er staan ook andere
dingen op het spel. Laat je
niet gek maken! Stiekem
weet je wel dat het goedkomt, want jij hebt altijd je
zaakjes op orde. Heb verAZG Scouting Waalwijk

trouwen dat het juiste voor
jou gebeurt! Jouw kerstgedachte deze maand: Shake
up the happiness!
Verkenners
Er zijn veel mensen die van
de feestdagen houden. Jij
bent er niet één van. Verplicht cadeautjes kopen en
geforceerd gezellig doen, dat
is niks voor jou. Voor je het
weet is het weer januari en
is alles weer back to normal.
Bovendien zal je zien dat het
allemaal wel meevalt. Als je
eenmaal aan de kersttafel zit
zul je zien dat het best gezellig is :-). Hou het vast: It’s
the most wonderfull time of
the year!
Watergidsen
December is een maand
vol gezelligheid, maar het
is ook stressen geblazen.
Waar moet je leuke cadeautjes vandaan toveren? Wat
moet je aan? Hoe ga je alles
betalen? Probeer het dit jaar
minder stressvol voor jezelf
te maken. Maak een planning en begin op tijd. Geen
last minute taferelen dus!
Jouw kerstgedachte deze
maand: Have you’re self a
merry little christmas!

rels, diners en andere sociale
afspraken, moe zal je niet
worden. Omdat je zo vrolijk
bent willen mensen ook bij
jou in de buurt zijn. Door
jouw open houding maak
je deze maand een contact
dat weleens belangrijk voor
je zou kunnen worden in de
toekomst. Alles gaat je voor
de wind. Je hebt nog maar 1
kerstwens: Let is snow, let it
snow!
Staf
December is de maand van
kerstgedachte. Je merkt dat
de goede daden die jij deze
maand levert je een goed
gevoel geven. Als vrijwilliger zet je je natuurlijk altijd
al in voor de maatschappij
en daar mag jij deze maand
best wel even bij stil staan.
Jouw kerstgedachte deze
maand: Let them know it’s
Chrismas time!

Zeeverkenners
Het is een feestelijke maand
en jij bent in een feestelijke
stemming. Ook al staat je
agenda bomvol met bor15
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Uw specialist in
persoonlijke beschermingsmiddelen
en bedrijfskleding.

www.raschbv.nl
Tel. 0416-376222

Zelf een regio-activiteit organiseren. Dat klinkt natuurlijk heel wat. Een
jaar geleden had ik niet gedacht dat ook eens te gaan doen. Todat ik gevraagd werd de RSW te gaan organiseren. RSW? Zul je nu denken. Het
gaat hier toch over de winter activiteit? Ja, de organisatie van de RSW is
dezelfde als die van de winter activiteit.
Na een periode mee te hebben gekeken met de oude organisatie moesten
wij het dan toch zelf gaan doen. Dit was voor ons ook spannend.
Samen met de staf van alle scouts hebben wij een leuk spel bedacht. Ook
zou er een lunch komen voor alle deelnemers. Maar Bedenken is niet alles,
dit moet ook nog geregeld worden. Hiervoor hebben wij 600 broodjes gekregen van de Albert Heijn. Samen met wat vrijwilligers zijn deze broodjes omgetoverd tot een lunch.
Na vele slechte weerberichten een veel duimen was het dan toch een
mooie dag. Alle scouts hebben vele verschillende opdrachten gedaan. En
door heel waarlijk gefietst. Sommige zijn niet verder gekomen dan een
eettentje of bij iemand thuis. Maar uiteindelijk heeft iedereen genoten van
een super leuke dag.
Volgend jaar zal er weer een nieuwe winteractiviteit zijn. Maar eerst gaan
wij ons verheugen op een leuke RSW.
Wil jij weten hoeveel punten jou groep heeft behaald.
Of wil je laten weten hoe jij het vond? Kijk dan snel op
www.rswdelangstraat.nl of op
https://www.facebook.com/RSWdelangstraat
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DIONE NAAR HEUSDEN
De Dione is buiten Waalwijk getreden en is afgereisd naar het mooie Heusden.
Hier hebben we de nieuwe Dione zoek, speur en fototocht dwars door het oude Heusden.
Wist je dat er een nep raam is?
Dat er meer dan vijf vlaggenmasten
hangen?
Dat je goed kan lunchen in Heusden?
De ijsjes daar ook heel lekker zijn?
Dat de staf het dus ook goed naar de zin
had?
Met de zon in de rug heerlijk lopen spoorzoeken in deze oude vestiging.
Een mooie dag om nepramen te zoeken
en in molens te klimmen.
Wij vonden het in ieder geval top.
De Dioontjes out.

NATUURWERKDAG
Een tijdje terug hebben de welpen van de Sioniehorde de boswachter meegeholpen tijdens de
natuurwerkdag. Op zaterdag ochtend hebben
we verzameld bij de afgraving en zijn we met z’n
alle goed gaan helpen. De welpen hebben zware
boomstammen moeten tillen en takken mogen
knippen. De welpen hebben het bos helemaal
opgeruimd en de boswachter was erg tevreden.
En na het harde werk kregen de welpen heerlijke traktatie. Het was geslaagde ochtend!
Groetjes, de Sioniehorde

NIEUWE WEBSITE
misschien hebben jullie het als gezien,
maar de AZG website is vernieuwd. De
vorige website was verouderd en werkte
niet lekker op alle apparaten. Deze
nieuwe website ziet er gelikt uit en
werkt ook op bijvoorbeeld je telefoon
of tablet. Kom gerust eens een kijkje
nemen op www.scoutingazg.nl
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AZGEPUZZEL

