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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:
3 februari
INLEVERING STUKJES :
28 januari

251    Jeugdleden

84 Stafleden en medewerkers

LEDENTELLER

116 Oud-stafleden

AZGOEIENDAG AZGENDA

NOODTELEFOON
Hoofdkwartier : 339030
de Lunt : 342144

5-10/2 Jantje Beton

20-22/4 RSW

26-27/5 Sportweeken

6/7 Kampstart
7-14/7 Zomerkampen

Buiten is het koud en don-
ker met korte dagen, maar 
niet getreurd. Wij van de 
nieuwe yell zijn er bij. 
Samen komen we de koude 
dagen door. Zoals je van 
ons gewend bent, is er een 
nieuwe editie van de nieu-
we yell voor Januari. Extra 
tijd binnen betekent extra 
tijd om alle scoutingavon-
turen terug te lezen. Deze 
maand doen wij verslag 
van de santa run,  de 
groepsdag, individuele pro-
gramma’s die geweest zijn 
en natuurlijk nog veel 
meer! De yell deze maand 
is ook weer online te vin-
den op de AZG site! Wij 
van de redactie wensen jul-
lie veel leesplezier, een 
gelukkig nieuw jaar en een 
zalig chinees nieuwjaar. Tot 
Februari!
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OVEREENKOMST MET 
GEMEENTE WAALWIJK GETEKEND

Een belangrijke stap is gezet op de 
weg naar een nieuw hoofdkwarti-
er. Afgelopen maand tekenden 
wethouder Brekelmans namens 
de gemeente Waalwijk een opstal-
overeenkomst en een gebruiks-
overeenkomst voor de nieuwe 
lokatie nabij het Lido in Waalwijk. 
Met deze overeenkomsten mogen 
we gebruik gaan maken van de 
nieuwe lokatie. Nu moeten we 
alleen nog regelen dat we er een 
hoofdkwartier mogen bouwen. 
Hiervoor moeten er nog 2 hordes 
worden genomen. Alleereerst moet het bestemmingsplan voor de lokatie worden gewijzigd. 
De aanvraag hiervoor is inmiddels door de gemeente ingediend bij de provincie. Er loopt 
nu nog een bezwaarprocedure en wanneer deze is afgerond kunnen we een bouwaanvraag 
indienen. Als ook deze aanvraag is goedgekeurd mag er met de bouw begonnen worden. 
Zoals het er nu voor staat zou de bouw in de zomer van dit jaar kunnen starten. 
Het bouwen van een hoofdkwartier is een kostbare zaak. Daarom wordt geprobeerd om op 
allerlei manieren hulp in te roepen. Meer informatie hierover volgt later dit jaar.

FLESSENACTIE
Zoals velen van jullie al weten is de AZG bezig met een fless-
enactie. Wij zijn op zoek naar lege flessen welke wij in kunnen 
leveren tegen een paar cent bij de Albert Heijn. We zijn nog 
altijd op zoek, maar willen jullie laten weten dat het heel goed 
gaat met de actie! Er zijn pas twee volle zakken met flessen 
ingeleverd. In deze twee zakken zat voor 100 euro aan flessen, 
waardoor het totaal ingezamelde bedrag op ongeveer 350 euro 
uit is gekomen. Ook staat er nog voor een kleine 200 euro op 
onze locaties! Super bedankt voor de flessen die jullie kunnen 
missen en ga zo door. Verder willen wij jullie vragen om nog 
meer familie en vrienden op de hoogte te brengen van onze 
actie, zodat wij ons nieuwe clubgebouw nog vetter kunnen 
inrichten en nog beter geschikt kunnen maken voor alle gave 
ideeën die wij hebben om samen met onze leden te doen. Met 
jullie hulp komt het nieuwe HK weer een stapje dichterbij!
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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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PIMP MY WINTER 
WONDER TREE
Voor de afwisseling dit seizoen een groepsdag 

met een winters thema. Pimp my winter wonder 
tree. Een wedstrijdje bomen versieren voor alle 
afdelingen. Marcelina Wunderlich zou de wed-
strijd samen met haar assistente leiden en tevens 
zorgen voor voldoende bomen. Dit was helaas 
niet gelukt. Enkele bomen waren onderweg 
verloren gegaan en daardoor was er niet voor 
iedere afdeling een boom. Daarom gingen de 
jongere afdelingen aan de slag om versieringen te 
verdienen door het goed uitvoeren van verschil-
lende spellen. De oudere afdelingen kregen 
liepen de route die Marcelina had gereden en 
langs die route vonden ze de verloren bomen. 
Iedere afdeling had uiteindelijk een boom en ge-
noeg versieringen. De versierde bomen werden 
gekeurd door Marcelina en haar assistente. Win-
naars werden de bevers. De versierde bomen 

werden aan het Antoniushof geschonken. In een 
lichtjesoptocht werden de bomen afgeleverd. 
Hierna werd de koude, maar heel leuke groeps-
dag afgesloten. 

in de pauze 
een optreden van 
Astir Dance Art

Marcelina (l.) en haar 
assistente

Stok vangen
en

bal gooien

coole cupcakes
en

spijkerslaan

de watergidsen
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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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PIETENBEZOEK
De Lange Doener Kolonie heeft een paar weken geleden wel 
heel bijzonder bezoek gehad. De week na de gezamenlijke 
sinterklaas viering kwamen we aan op het hoofdkwartier, 
waar de verliefde piet en kluspiet op ons stonden te wachten! 
Kluspiet vertelde dat hij voor ons een heel bijzonder cadeau 
had gemaakt, namelijk: reuzen jenga! Dit moesten we natu-
urlijk meteen een keertje spelen, samen met de pieten! 
Na een wel heel spannend spelletje jenga zijn we naar buiten 
gegaan en hebben we een stokpaard-race gehouden om onze 
paardrijdkunsten te oefenen. Ook hebben we gezellig nog 
slingertikkertje gespeeld voordat we snel weer binnen gingen 
opwarmen. Hier hebben we toen een pietenmuts gemaakt 
en hebben onze bevers aan de pieten geleerd hoe je slapende 
leeuwen speelt. 
De hele middag was super gezellig en onze bevers zijn naar huis gegaan met een volle buik 
van alle pepernoten die ze hebben gekregen. 
Kluspiet en verliefde piet, bedankt!!
Groetjes van de bevers en staf van de LD

LEVEND MINECRAFT BIJ SIONIE 
EN WAINGUNDJA

11 november hebben de Sionie en de Waingundja weer 
levend minecraft gespeelt op het Hoofdkwartier. We ver-
zamelden met de 2 groepen om het spel uit te leggen, daar-
na werden de welpen in verschillende groepjes verdeeld en 
konden ze de spellen gaan spelen. Door spellen te spelen 
verdiende ze verschillende attributen om uit de suikerk-
lontjes berg materialen te halen waar ze later hun huis 
mee konden bouwen. De groepjes deden goed hun best en 
speelde zoveel mogelijk spellen om de beste materialen uit 
de berg te halen voor hun minecraft huis. Er werden mooie 
huizen en ruïnes gebouwd maar uiteindelijk kon er maar 
1 groepje de winnaar zijn. Gefeliciteerd Sam, Tygo, Bram, 
Jordy, Flinn, Rick, Vince en Lars!!

 Groetjes,
Staf Sionie en Waingundja

ZWARTE PIETEN 
OP BEZOEK
Bij de bevers van de Hotsji-
etonia kolonie kwamen de 
zwarte pieten op bezoek. 
Dit vonden de bevers natu-
urlijk heel erg leuk. Samen 
met de pieten werd er 
gezellig gedanst en werden 
er spelletjes gespeeld. Ook 
werd er samen geknut-
seld en werden er cakejes 
versierd. Na een gezellige 
middag te hebben gehad 
hebben de bevers nog een 
dansje gedaan voor de oud-
ers samen met de pieten.
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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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VERJAARDAGEN
1.1 Michaela van Mosselveld (WGA 374)
3.1 Dennis van Scheppingen (Gebouwenbeheer)
4.1 Jelle Boogers (Lange Doener Bevers)
5.1 Kari-Ann Marijnissen (Dione Gidsen)
5.1 Remco Klerks (WVA 27)
7.1 GertJan Langerwerf (Flexteam)
7.1 Nikki Venmans (Dione Gidsen)
8.1 Daan Mulder (WVA 27)
8.1 Maja Kobs (Dijkjanneke Kabouters)
9.1 Lotte Horvers (Filoen Kabouters)
9.1 Jayly Veltman (Dione Gidsen)
10.1 Yvet Kerkhof (Oda Gidsen)
11.1 John van Schenk Brill (Materiaalbeheer en ouderhoud)
11.1 Gijs Landwaart (Sioniehorde)
11.1 Tico Cremens (Sioniehorde)
12.1 Daan van Beijnen (Clemenstroep)
13.1 Tim van der Schans (Waingundjahorde)
13.1 Bas van der Schans (Waingundjahorde)
13.1 Anniek Kraneveld (Filoen Kabouters)
16.1 Jarno de Vries (Clemenstroep)
17.1 Fleur van Heesch (WGA 374)
20.1 Oscar Roijen (Sioniehorde)
21.1 Manouk Voorn (WGA 374)
21.1 Imme van Raak (Filoen Kabouters)
22.1 Timo Kuijpers (Clemenstroep)
22.1 Meike de Jong (Dione Gidsen)
23.1 Lars van Vliet (Hotsjietonia Bevers)
23.1 Floris Habraken (Sioniehorde)
25.1 Grace van Zanten (Hotsjietonia Bevers)
26.1 Mark Verkerk (Groepsstaf)
27.1 Sven van Campem (Batavierentroep)
28.1 Teun Habraken (Sioniehorde)
29.1 Robin Hamers (Dione Gidsen)
30.1 Bram de Wit (Waingundjahorde)



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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10 VRAGEN AAN....
1. Wie zijn jullie?
Niek, Timo en Rick.

2. Hoe lang zitten jullie al bij scouting?
Niek zit er het langst bij van de drie en gaat al de dub-
bele cijfers in. Hij is tien jaar lid. Kort daarachter zit 
Timo, hij is al negen jaar lid. Ze zijn er allebei bij de 
bevers bij gekomen. Rick is later bij scouting gekomen 
en ondertussen ruim zes jaar lid.

3. Wat is jullie leukste scoutingmo-
ment?
Het hoogtepunt voor Niek was een beetje herrie schoppen met Schotse kinderen tijdens kamp 2016. Voor 
Timo was het leukste scoutingmomentje dat hij naar de verkenners ging. Hij zit nu helemaal op zijn plek 
en wilt als het even kan nooit meer weg. Rick vindt de fout van Roy geniaal dat hij ardenden typte en de 
arenden een jaar lang de ardenden heette.

4. Waarom is jullie staf zo leuk?
Onze staf is op zich wel grappig en cool met ok humor.

5. Wat zouden jullie doen als je staf was?
Niek wilt meer programma’s zoals kanoën wat hij heel gaaf vindt. Ook willen ze gezamenlijk meer game 
dagen en Rick wilt de naam van de arenden definitief veranderen in de ardenden. 

6. Wie van jullie heeft er wel eens een blunder gemaakt bij scouting en wat was het?
Iemand binnen de groep had een hele deo bus leeg gespoten in zijn onderbroek. Of dat een fout was, is niet 
heel duidelijk.

7. Wat zouden jullie graag met de groep nog eens willen doen?
Als ze alles mochten kiezen, zouden ze het heel vet vinden als er nog een kamp Schotland georganiseerd 
zou kunnen worden. Ook de theezakjes race heeft fans binnen de verkennersafdeling. 

8. Wie zijn jullie scouting vrienden?
Iedereen van hun eigen patrouille is één grote vriendengroep en de anderen die er niet bij waren, Thijmen 
en Milan, krijgen een shout-out.

9. Wat zijn jullie hobby’s naast scouting?
Niek speelt naast scouting ook voetbal, Timo doet aan badminton en Rick is lid bij de atletiek vereniging. 
Ook zijn ze alle drie gamers, vandaar hun keuze om meer gamemiddagen te organiseren.

10. Wat willen jullie nog kwijt aan de lezers van De Nieuwe Yell?
“I like turtles.”



Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door

Uw specialist in 
persoonlijke beschermingsmiddelen 

en bedrijfskleding.

www.raschbv.nl
Tel. 0416-376222

installatiebedrijf  

Gas – Water – Riool – Verwarming – Warmtepompen – Zonneboilers 
Airconditioning – Zonnestroom 

tel. 0416 331229,  Waalwijk 
www.installatiebedrijfvanhilst.nl 
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SANTARUN
Na een jaar van afwezigheid werd dit jaar weer 
een Santarun in Waalwijk gehouden. Dit is 
een sponsorloop in kerststijl. De opbrengst 
gaat naar een aantal goede doelen waaronder 
de AZG. Bijna alle AZG-ers verschenen in 
kerstmannenpak op de markt. Na een vrolijke 
warming-up begonnen zijn aan de run van 3 
kilometer door het centrum van Waalwijk. Wat 
opviel dat veel kerstmannen 'run' niet te letterli-
jk namen. Van rennen was geen sprake. Wel van 
een stevige wandeling. Iedereen bereikte de fin-
ish. Na afloop werd opbrengst bekend gemaakt. 
Deze bedroeg 40.000 euro waarvan Scouting 
AZG 1/6 deel krijgt. Een mooie bijdrage voor de 
bouw van ons nieuwe hoofdkwartier.
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2500 KERSTSTERREN VERKOCHT
De eindstand van de kerststerrenactie is uitgekomen op 2500 kerststerren.  Een aantal waar  
de azg-ers trots op mogen zijn. De opbrengst van deze actie zal niet ten goede komen aan 
de nieuwbouw, maar aan het 'normale' budget dat we ieder jaar nodig hebben. Nu is het 
vreemde dat we al wel weten hoeveel kerststerren er verkocht zijn, maar nog niet welke 
afdelingen er gemiddeld 10 of meer hebben verkocht en dus een kerststerrenuitje tegemoet 
kunnen zien. Er zijn namelijk afdelingen die op het randje zitten en die nog niet klaar zijn 
met zeg maar creatief boekhouden. Wel weten we welke top verkopers er in de prijzen zijn 
gevallen.    

WEDDEN DAT..:
Met de Dione hebben we het spel van tv Wedden dat gedaan, 
maar natuurlijk wel Dione style. De rondes moesten steeds 
grabbelen naar een vaak nogal bijzondere opdracht. Daarna 
mochten ze inzetten of ze dit gingen winnen of niet en zo ja 
ook hoeveel coins ze inzetten.
Daarna volgde dan de gekke opdracht. De dames kregen o. a. 
de opdracht om snel 6 te dobbelen, gezichtsmasker snel uit te 
smeren, voorwerpen met een A en koekje voorhoofd.
Na een dol dwaze middag was het spannend wie er had ge-
wonnen, maar er kon er maar een de winnaar zijn.
Wedden dat we hiermee het bericht kunnen afsluiten?

Dione Doei

welpen/kabouters  
Flinn Schwartmans Sionie 51
Sterre Ophorst Dijk-Janneke 36
Doortje van Ooijen Filoen 29
 
verkenners/gidsen  
Martijn klerks Batavieren 52
Stef Groenenveld Batavieren 49
Sanne M Helmhout Oda 27

bevers  
Bjarne Dansen Lange Doener 32
Lotte de Greef Hotjsietonia 25
Tijn van der Krabben Hotjsietonia 22

Waterafdelingen   
Fleur van Heesch WGA 26
Maartje Vugts WGA 25

KERSTBOMEN VERSIEREN OP DE GROEPSDAG
Op de groepsdag zijn de bevers van de Hotsjietonia kolonie en de lange Doener kolonie 
samen een kerstboom gaan versieren voor de pimp my winter wondertree show. Voor het 
versieren van de kerstboom moesten natuurlijk wel eerst de ballen en de slingers verdiend 
worden. Dit werd gedaan met allemaal spelletjes zoals ijspegelvangen, spijkerslaan en een 
jerrycanparcour. Ook werden er versiersels verdiend met het knutselen van een spandoek 
en allemaal opdrachten door de stad heen. Ondanks het koude weer hebben de bevers heel 
erg hun best gedaan en hebben ze de prijs voor de mooiste kerstboom gewonnen. Natuurli-
jk moesten we dat laten zien dus hebben we met de hele scouting nog een lampionnentocht 
met de kerstboom door de stad gelopen.





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 

 

Diepvriesspecialist Waalwijk
Stationstraat 91

5141 GD Waalwijk
T: 0416-534919


