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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 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:
30 oktober
INLEVERING STUKJES :
3 november

257    Jeugdleden

84 Stafleden en medewerkers

LEDENTELLER

116 Oud-stafleden

AZGOEIENDAG AZGENDA

NOODTELEFOON
Hoofdkwartier : 339030
de Lunt : 342144

6-10 ledenwerfactiviteit

24-11 Bezoek  Sinterklaas

1-1 Nieuwjaarsreceptie

Lekkere zomer gehad?
Wij wel, maar dat lijkt 
alweer een eeuwigheid 
geleden. Inmiddels is het 
nieuwe scouting seizoen al 
enkele weken oud en dus 
wordt het weer tijd voor een 
nieuwe editie van de Nieu-
we Yell. Wij gaan jullie op 
de hoogte brengen van alle 
ins- en outs van de afgelo-
pen scoutingmaand. Deze 
maand, traditioneel gezien, 
gaan de nieuwe stafleden 
zich kort aan jullie voor-
stellen. Ook doen wij ver-
slag van de mini 80 en gaan 
we jullie laten weten wat de 
eerste activiteiten van het 
jaar waren. Maar natuurlijk 
valt er meer te lezen. Dus 
zijn jullie klaar voor een kei 
gaaf nieuw scouting jaar?! 
Wij wel!
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OVER WATER LOPEN BIJ DE DIJK! 

Op zaterdag 1 september stond voor ons de middag in het teken van ‘over water lopen’. De 
meiden kregen per volkje een 
eigen zwembadje en verschil-
lende materialen waarmee ze 
samen iets konden maken 
waarmee ze misschien wel 
echt over water konden lopen. 
Dozen, flessen, tape, sponzen 
en zelfs waterballonnen wer-
den gebruikt om de mooiste 
bouwwerken te maken. Een 
van de volkjes maakten heuse 
over-water-loop-schoenen, 
terwijl de andere volkjes 
vooral bouwsels die op boten 
leken aan het maken waren. 
Toen alle volkjes klaar waren 
was het natuurlijk testen of de 
creaties ook echt bleven drij-
ven op het water, en dus 
geschikt waren om over het 
water te lopen. Helaas bleken 
ze toch niet allemaal zo 
waterbestendig als we hadden 
gehoopt, en we konden er dan 
ook niet echt mee over water 
lopen. Gelukkig had de staf 
nog een extra mogelijkheid 
achter de hand, waarmee het 
dan misschien wel zou lukken, namelijk maïzena! Een van de badjes vulden we met heel, 
heel veel pakken maïzena, en daarna deden we er voorzichtig een beetje water bij. 
Uiteindelijk kregen we het perfecte mengsel, waar je in wegzakt als je er lang op blijft staan, 
maar als je er snel overheen loopt wordt het hard genoeg om toch heel even te blijven 
staan! Op deze manier kon dus toch iedereen nog over het water (al was het niet echt meer 
water) lopen. Het was dus een heel geslaagde middag! En, nadat de kinderen waren opge-
haald door de papa’s en mama’s heeft de staf zich nog lang vermaakt met het maïzena 
mengsel ;) 

Liefs, 
De Dijk-Janneke Kabouters 
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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 

- 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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KLEURPLAAT



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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Beste lezers en trouwe fans van de Yell,
 
Na een onvergetelijk zomerkamp in Nunspeet is het 
scouting seizoen weer begonnen. De heren hebben kennis 
gemaakt met een paar nieuwe leden die over zijn gekomen 
van de welpen en er is afscheid genomen van een paar 
trouwe Clemenstroepers die gestart zijn aan hun tijd bij de 
WVA. Dit jaar zijn we tevens gestart met nieuws waar ze in 
de roddelpers binnen de AZG al druk over aan het sparren 
waren. De lang begeerde transfer van het nieuwe staflid is 
net voor het verstrijken van de transfer deadline eindelijk 
doorgezet.  Daarom delen we bij deze met trots dat Jessey 
de Louw een 5-jarig contract heeft getekend als staflid van 
de Clemenstroep met een optie om deze tegen die tijd te 
verlengen voor een verdubbeling van het salaris. 
 

Helaas mocht het seizoen niet starten met mooi weer maar dat weerhoudt niemand ervan 
om er een top middag van te maken. De grootse Clemenstroep Discopoly disco show is 
daarom het startschot geweest. Het blijkt namelijk dat het oer Clemenstroepse Wolluks 
monopoly, wat in teamverband gespeeld wordt, een gradatie leuker wordt op het moment 
dat het gecombineerd wordt met disco, zang en veel gelach. Waarom namelijk veel geld 
verdienen als je er geen leuke dingen mee kan doen...?
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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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Om de momenteel WVA'ers op 
hun laatste middag een actief en 
gaaf programma mee te geven zijn 
ze letterlijk 'uit gegleden'. Door 
middel van een veld vol met zeilen, 
een berg zeep en veel water krijgt 
het spel Slagbal, wat in dit geval 
met een skippybal gespeeld werd, 
een extra draai.  Wie weet zijn ze 
nog wel natter thuis gekomen door 
de eerste tranen van gemis na het 
afsluiten van hun tijd als Clemenstroeper.  
 
Voor nu rest jullie allen niets meer dan met smacht te wachten op de volgende editie van 
de nieuwe Yell waar uiteraard weer gaaf nieuws gedeeld gaat worden. #Clemenstroepout 
 
Met groene groeten,
 
De Clemenstroep

POKÉMON GO
De kabouters van de Filoen hebben laatst iets super leuks gedaan bij scouting. Zij hebben 
namelijk levensechte Pokémon Go gespeeld. We begonnen de middag met het knutselen 
van pokémon oren en daarna werden de kabouters ook geschminkt, zo waren ze zelf net 
echte pokémons! Toen gingen we met zijn alle de rest van de pokémons zoeken die verstopt 
waren bij de Lunt en als ze er een vonden mochten ze die afvinken  van hun kaart, degene 
die ze als eerste allemaal had gevonden was de winnaar en dit was niet heel makkelijk want 
ze zaten heel goed verstopt. Uiteindelijk heeft iedereen alles kunnen vinden maar kabouter 
Meike was de eerste die alle pokémons vond! Het was een hele gezellige en leuke middag!

Groetjes staf Filoenaf 
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Wat is je naam ?

Bij welke afdeling ben je 
staflid ?

Sinds wanneer ben je 
AZG-er ?

Wat is je leukste scouting 
moment tot nu toe ?

Waar ben je buiten de 
scouting regelmatig te vin-
den?
Heb je nog meer hobby’s 
naast scouting ? en zo ja, 
welke?

Waar studeer je voor of  
als wat werk je ?

Wat is je favoriete film ?

Waar aan heb je een hekel 
?

Hoeveel kerststerren heb 
je ongeveer in je AZG tijd 
verkocht ?

Thom Veraa 

WVA 27

Sinds 2005 dus dat is al een 
lange tijd 

De Prachtige feestjes op de 
Risico 

Bij mijn vrienden en ik ben 
te vinden bij feestjes want 
daar hou ik wel van
Ik zit op Handbal en af en 
toe een filmpje maken met 
mijn GoPro

Ik studeer de metaal en 
elektrotechniek op het 
KW1C 

Fast and the Furious

Mensen die heel langzaam 
zijn in bepaalde dingen

Isa Widdershoven (Rikki)

Bij de Sioniehorde

Ongeveer al 11 jaar dus 
vanaf mijn zevende. 

De kampen natuurlijk en 
dan vooral bij de WGA

Vooral in Maastricht want 
daar studeer ik.

Ik vind het vooral leuk om 
gezellig wat met vrienden af 
te spreken 

Ik studeer econometrie in 
Maastricht.

Echt een favoriete film heb 
ik eigenlijk niet maar ik 
houd vooral van spannende 
films.
Mijn kamer opruimen. 

Hoeveel kerststerren heb 
Ieder jaar toch best wel wat 
dus in totaal denk ik wel 
meer dan 200

Een nieuw seizoen 
14 nieuwe stafleden. 

In deze yell stellen de 
eerste 7 van hen zich 

voor.
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Daan Mulder

Batavierentroep

Vanaf de Bevers al dus al 15 
jaar

De Hike van kamp Wiltz bij 
de verkenners

Met mijn vrienden naar 
feestjes

Ja, ik werk als kok

Ik studeer 
Werktuigbouwkunde bij 
Avans in Den Bosch

Rambo

Aan niet luisterende ver-
kenners  ;) 

Joosje Fliervoet

Bij de Filoen kabouters

Ik zit er al sinds de bevers 
bij dus dat is al 12 jaar!

Ik heb niet één leuk mo-
ment, ik vind alle kampen 
heel gaaf
In de turnhal en bij 
vrienden en vriendinnen

Ik vind turnen heel leuk en 
ik hou ook veel van feestjes

ik heb momenteel een tus-
senjaar maar ik werk bij een 
slager en geef veel training 
bij turnen

Ik heb geen favoriet, maar 
romantische comedy’s en 
Disney films zijn altijd goed
Heel vroeg opstaan ’s 
ochtends

ik verkoop er altijd netjes 10 
of meer

Koning Lowie

de Clemens Horde

Sinds 2010

Kajakken met de WVA

Op feestjes

Reizen en feestjes bezoeken

Ik studeer International 
Business Communication 
in Nijmegen

Jungle Book

Opruimen en schoonmaken

Net iets minder dan Baloe



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 
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Jaap Brok of Baloe

De Clemenshorde

Sinds mijn 4de

Mijn laatste kamp in Wiltz 
met de verkenners

Veel te vaak op mijn werk

Hockeyen en feesten

Ik ben vorig jaar geslaagd 
voor mijn VWO en werk dit 
jaar bij een houthandel

Een van de fast and the furi-
ous serie denk ik

Lastige welpen

Veel te veel

Ik ben Isa aka Jiggy

Dijk-Janneke kabouters

Ik ben begonnen toen ik 5 
jaar was.

De scoutingkampen!

 
Op school natuurlijk.

Ja zeker, feestjes vieren en 
drankjes drinken.

Ik studeer voor verpleeg-
kundige.

 

The heat

Ik heb een hekel aan be-
tweters.

Ieder jaar ongeveer gemid-
deld 8

Wat is je naam ?

Bij welke afdeling ben je 
staflid ?

Sinds wanneer ben je 
AZG-er ?

Wat is je leukste scouting 
moment tot nu toe ?

Waar ben je buiten de 
scouting regelmatig te vin-
den?
Heb je nog meer hobby’s 
naast scouting ? en zo ja, 
welke?

Waar studeer je voor of  
als wat werk je ?

Wat is je favoriete film ?

Waar aan heb je een hekel 
?

Hoeveel kerststerren heb 
je ongeveer in je AZG tijd 
verkocht ?

Een nieuw seizoen 
13 nieuwe stafleden. 

In deze yell stellen de 
eerste 7 van hen zich 

voor.



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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AZGEPUZZEL

Herfst Pompoen Eikels Takken 
Paddestoel Herfsttafel Herfstvakantie Regen 
Bladeren Spinnen Vliegenzwam Halloween 
Storm Wind Guur Herfstblad 
Jaargetijde Kastanje Laarzen waaien 

 

h q h l s y i p s a g j m b h r p g 
e w e m m p f o p d k w z l a i o e 
r i r j a a v m i p d t l a l e p s 
f n f a p d h p n m p a a d l i f n 
s d s a e d e o n i u k a e o k r g 
t r t r i e p e e f w k r r w e z y 
v c t g j s a n n q h e z e e l v s 
a k a e s t z r q f t n e n e s i t 
k c f t c o c c w j u b n m n o r o 
a q e i r e e x h e r f s t w k u r 
n k l j b l v l i e g e n z w a m m 
t n b d q g r e g e n u g u u r i g 
i r b e h e r f s t b l a d g c t a 
e k a s t a n j e x p g w a a i e n 



Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door

Uw specialist in 
persoonlijke beschermingsmiddelen 

en bedrijfskleding.

www.raschbv.nl
Tel. 0416-376222
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VLAMMEN MET DE NIEUWE LICHTING
Nu onze nieuwe verkenners overgevlogen zijn is het tijd om 
snel aan de slag te gaan met bekende verkenner activitei-
ten, zo is hun 2e keer draaien al gelijk het stoken opgepakt. 
Natuurlijk is een vuurtje stoken op zichzelf al leuk, maar een 
wedstrijd is nog beter! Zo zijn we de middag bezig geweest 
met het inmiddels bekende “Fire of Catan”, hierbij kunnen 
de verkenners dobbelen voor hun grondstoffen en chanta-
gemateriaal voor hun tegenstanders. Alle patrouilles gingen 
er gelijk vol voor, de nieuwe lichting dan wel na een korte 
instructie, om een zo hoog mogelijk vuur te bouwen. Er werd hard gestreden en gestookt, 
maar dit had ook zo zijn keerzijde.... In alle drukte zijn de patrouilles vergeten hun punten 
te verzilveren! De dag is dan ook afgesloten zonder winnaar, maar wel met een goede basis 
van het stoken!

- Staf Bata4entroep

HET EERSTE GIDSEN PROGRAMMA!

15 september draaiden de we voor het eerst echt met de nieuwe gidsen. En natuurlijk moet 
er dan een echt gidsen onderdeel op het programma staan, 
namelijk pionieren. De groep werd verdeeld in 4 kleinere 
groepjes en ieder groepje kreeg een staflid. We oefenden al-
lemaal eerst de knopen die belangrijk zijn bij het pionieren. 
Als volgt gingen een A-frame (dat lijkt op stelten) bouwen 
waar we later een race mee zouden doen. De gidsen hadden 
hard gewerkt en na een tijdje stonden er 4 stevige A-frames. 
De race kon beginnen. Door middel van 4 touwen moesten 
de gidsen de A-frames besturen, een gids stond in het midden 

van het frame om de poten te bewegen. De meiden begonnen fanatiek en er was een over-
duidelijke winnaar. Maar wat nog belangrijker is dat we heel veel gelachen hebben. Kortom 
een gezellige middag!

Groetjes,
Staf Dione 
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1-10 Jaap  Brok  ( Clemenshorde  )
3-10 Martijn  Klerks  ( WVA 27  )
4-10 Flinn  Schwartmans  ( Sioniehorde  )
5-10 Carlijn  Zwanenberg  ( Lange Doener Bevers  )
7-10 Griet  Klerx  ( Dijkjanneke Kabouters  )
8-10 Elise den Teuling  ( Dijkjanneke Kabouters  )
12-10 Iris  Buijs  ( Hotsjietonia Bevers  )
15-10 Jonneke van den Houdt  ( Groepsstaf  )
17-10 Tim  Verhoofstad  ( Clemenstroep  )
18-10 Robynn  Mans  ( Dijkjanneke Kabouters  )
20-10 Jente  Klerks  ( Filoen Kabouters  )
21-10 Thijs  Maaijwee  ( Clemenstroep  )
22-10 Sam  Kuypers  ( Sioniehorde  )
23-10 Roos van Daalen  ( WGA 374  )
24-10 Jelle van der Meijs  ( Flexteam  )
24-10 Janne  Kruijssen  ( Dijkjanneke Kabouters  )
26-10 Jalou de Jong  ( Dijkjanneke Kabouters  )
27-10 Mathijs  Bergmans  ( Waingundjahorde  )
29-10 Chris  Neggers  ( Clemenshorde  )
31-10 Lieke van den Hooven  ( WGA 374  )

VERJAARDAGEN





MINI 80
Ook dit jaar deden een groot aantal afdelingen mee aan de mini 80 van de langstraat. Dit 
kleine zusje van de grote 80 is een heel stuk korter net 
als de deelnemers. De tocht bestaat uit een ronde lopen 
door Waalwijk. Onderweg zijn er stempelposten zodat je 
niet vals kunt spelen. Ook is er aan verzorging gedacht 
zodat de deelnemers op tijd wat te drinken en eten 
kregen. Er werd gelukkig niet alleen gelopen. Op een 
aantal grotere posten waren activiteiten opgezet. Zo kon 
er gewerkt worden aan een een vlaggetjes met onder-
steunende boodschappen voor de lopers die 's avonds 
zouden starten. Ook waren er spring kussens en konden 
de deelnemers meemaken wat het is om een circusartiest te zijn. Bij aankomst op het 
raadshuisplein bleken alle deelnemers de tocht te hebben uitgelopen. Een bij deze prestatie 
behorende medaille werd uitgereikt die trots aan de ouders getoond werd.

PLAYA DEL  AZG
Ieder jaar organiseert de oud-stafleden club 
een actie om geld in te zamelen voor onze 
groep. De afgelopen jaren was dat de speel-
goedbeurs, maar dit jaar werd het over een 
andere boeg gegooid. Tijdens het evenement 
"Bork totaal" dat altijd veel bezoekers naar 
onze Baardwijk brengt werd "Playa del AZG" 
georganiseerd. Enkele weken voor het even-
ement werd begonnen met het inzamelen 
van 2e hands spullen die verkocht konden 
worden tijdens die vintage markt die Playa del AZG is. Naast het verkopen van spullen was 

er ook een terras waar de ver-
moeide Bork totaal bezoeker even 
kon rusten onder het genot van 
een drankje en een hapje die ge-
kocht konden worden en waarvan 
de opbrengst natuurlijk weer voor 
de AZG was. De markt werd goed 
bezocht en er werd veel verkocht. 
Wat de precieze opbrengst van de 
actie is geworden dat is nog niet 
bekend gemaakt. Hierover meer 
in een volgende Nieuwe Yell. 


