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AZGOEIENDAG
Welkom beste trouwe lezers
van de Nieuwe Yell. Voor
jullie ligt hij dan weer. De
Juni editie, de laatste keer
van het seizoen voor jullie
volgende maand de kamp
yell gaan bewonderen.
Iedereen gaat mee, toch?
Wij hebben al veel zin in
kamp, maar eerst gaan wij
met jullie terugblikken op
wat er is gebeurd in Mei.
Deze maand is er in ieder
geval genoeg gebeurd,
zoals het pinksterweekend
met de wildevaart en natuurlijk de sportdagen die
alle groepen in hun greep
heeft gehad. Maar naast
deze gezamenlijke dagen is
natuurlijk ook nog zat gebeurd. Wat valt te lezen in
deze editie die wij hebben
gemaakt met behulp van
jullie bijdrages.
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Veel leesplezier!

LEDENTELLER
257 Jeugdleden
84 Stafleden en medewerkers
116 Oud-stafleden
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PINKSTERWEEKEND
Met de leden van de WVA/WGA zijn we zaterdagochtend vroeg vertrokken.
De Risico moest voor 11 uur door de sluis zijn
en de vletten met de leden werden het eerste stuk
gesleept door de Linge omdat er te weinig wind
stond.
Na de 2e pont hebben we de vletten los gegooid,
zodat de leden het laatste stuk konden zeilen. Dat
was het idee. Maar na een half uur waren ze nog
geen meter vooruit gekomen. Er was nog steeds
geen wind. We hebben de vletten weer op sleep
genomen met de Linge. En even later hebben we de vletten en de Linge achter de Risico
gehangen tot we bijna op de plaats van bestemming waren. Daar hebben we met de Linge
het laatste stukje nog gesleept. Nouja gesleept, het was meer een rondje. Monsieur Cannibale.. Toen de Risico netjes en met beleid op zijn plaats lag was het tijd om de leden echt
los te gooien. Er was nog steeds geen wind. Dat werd roeien!
Toen iedereen eenmaal aan boord was konden ze meteen naar de kant voor de opening van
het admiraliteitskamp. De zeilwedstrijd ging niet door, vanwege de wind.
We hebben als avondeten overheerlijke nasi op. Hij was zo lekker dat alles op is gegaan! ;-)
In de avond was er een groot feest op de Risico, waar ook de andere groepen van de admiraliteit naar toe mochten. Natuurlijk steelden onze leden weer de show met onze dansmoves! Uiteraard kon een optreden van de jarige Thom niet ontbreken.. Anita!! Het werd
een kort nachtje want de volgende morgen moesten we weer vroeg vertrekken richting
de 2e overnachtingsplaats. Eindelijk stond er wat wind en konden de leden dan nu echt
gaan zeilen! Rond een uur of vijf was iedereen weer aangekomen bij de Risico en kon de
bbq beginnen. We hebben heerlijk gegeten en als afsluiting van de bbq met de staf nog een
potje slagbal(!?) gespeeld. Na de bbq was het weer tijd voor een spetterend feestje! Iedereen
was echter zo moe van de korte nacht en hele warme dag, dat de meeste gewoon op het
dek gingen chillen. Om 0.00 uur leefde het feestje even op, want Abigail was jarig! Een paar
confetti kanonnen bleek de volgende dag toch niet zo’n goed idee, en veel meer opruim
werk dan gedacht..
Maandagmorgen was het al weer
tijd om richting Waalwijk te gaan.
Eerst de vletten op sleep en het laatste stuk kon er nog redelijk gezeild
worden. Moe maar voldaan is iedereen weer veilig terug in Waalwijk.
We kijken terug op weer een geweldig weekend! Iedereen bedankt voor
de aanwezigheid en gezelligheid en
nog een speciaal woordje van dank
voor onze schipper Jochem!
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
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KAMPVUURSTOELTJES:
Kamp komt alweer steeds dichter in de buurt en wij hebben er dan ook heel veel zin in!
Vandaar dat wij een programma hebben gedraaid om helemaal in de kampstemming te
komen... Op kamp heb je natuurlijk vele gezellige kampvuur-avonden, waar een lekkere
stoel toch zeker wel bij helpt. Vandaar dat wij onze eigen kampvuurstoeltjes hebben gemaakt! Alle kinderen mochten een ouder meenemen die hen zou helpen deze dag. De middag begon toen de presentatrice van het programma ‘Bouwen met kinderen’ aan ons kwam
vragen of wij mee wilde doen voor de nieuwe aflevering. Hier konden wij natuurlijk geen
nee tegen zeggen! Alle kabouters en hun papa’s en mama’s zijn meteen begonnen met bouwen. Na het harde werk van iedereen waren alle stoeltjes klaar! Om ze gelijk maar even te
testen hebben we ons eigen kampvuur gemaakt. Toen iedereen zijn vuur aan had en iedereen op de stoeltjes zat hebben we nog heerlijke bananen met chocolade op het kampvuur
gemaakt. Het was een hele geslaagde dag en we zijn nu zeker helemaal klaar voor kamp!

DIJKJANNEKE PYJAMAPARTY
Voor onze pyjamaparty draaiden we op vrijdagavond... Alle kabouters, en staf natuurlijk
ook, hadden hun mooiste pyjama aangetrokken! We zijn begonnen met slaapwandel-race.
Ieder volkje had een eigen parcours uitgezet met allerlei obstakels. Vervolgens ging ieder
volkje naar een parcours om daar te starten met de race. Om beurten gingen de kabouters met een slaapmasker over het parcours om te kijken wie de snelste slaapwandelaar
was! Na een korte pauze gingen we verder met kussenslopen pimpen. Iedereen kreeg een
eigen kussensloop en kon deze zelf zo mooi maken zoals ze wilde. Alle kussenslopen zijn
erg mooi geworden en kunnen natuurlijk ook allemaal mee op kamp! Het was een super
gezellige avond!!

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

BIJZONDERE ONTMOETINGEN,
BIJZONDERE VERHALEN.
Op eerste Pinksterdag lag de Risico voor anker in de Biesbosch, in het Bovenste gat van het
Zand, nabij de Aakvlaai. Opeens kwam er een man met een kano onze kant op en vroeg of
hij aan boord mocht komen en zou dan uitleggen waarom. Wij gingen akkoord en de
beste man stelde zich voor als Frans van
den Oever. Frans is in de begin jaren scoutingschipper geweest op de Risico.
Met Frans maakten we een ronde over het
schip en overal wist hij wel een mooie herinnering op te rakelen, zoals die keer dat hij
een waterzak in de kelder van de roef monteerde en door de hitte klem was komen te
zitten in de watertank. Omdat niemand
wist dat hij daar was moest hij heel rustig wachten tot zijn lichaam wat afkoelde en via het
mansgat er weer uit kon klimmen.
Dinsdag na het Pinksterweekend is de Risico naar binnen gevaren mede dankzij de hulp
van een zestal WVA/WGA-leden. Dank daarvoor!
Op vrijdag wachtte de Risico nog een hele bijzondere ontmoeting. De dochter van de oude
eigenaar kwam met haar man aan boord. De Risico werd eind 1978 door de AZG aangekocht en was toen al gemotoriseerd, maar vanaf de bouw in 1913 tot aan 1957 had hij geen
eigen en sterke hoofdmotor. Het bezoek bracht foto’s mee van hoe het schip er toen uitzag
(zonder stuurhut), maar ook foto’s van het moment dat de hoofdmotor in het schip werd
getakeld. Ook liet ze zien waar ze sliepen en hoe de woning er voorheen uitzag. Heel bijzonder om dit te horen en te zien.
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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

DIJKJANNEKE WINT KORFBAL BEKER
Afgelopen maand werd de AZG sportdag voor welpen, kabouters en bevers uit de regio
gehouden op de velden bij de vijverlaan. Op deze dag worden sportieve prestaties geleverd
in zowel groepsverband als in individuele sporten. De belangrijkse te winnen prijzen zijn
de voetbal beker bij de jongens, de korfbal beker bij de meisjes en de atletiek beker. De
Atletiek beker ging naar de Dr Akkermans Welpen uit Drunen. Hun team 1 won ook de
voetbalbekers. Gelukkig hielden de Dijkjanneke kabouters de AZG eer hoog want zij wonnen de korfbal beker!

HOTSJIETONIA
WINT KAT EN
MUIS BEKER
de bevers draaiden tegelijk met
de welpen en kabouters hun
eigen sportdag. De atletiek
beker werd daarbij gewonnen
door de Dr. Akkermans bevers
uit drunen. De Hotsjietonia
bevers wonnen de felbegeerde
kat en muis beker
AZG Scouting Waalwijk
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UITSLAG SPORTWEEKEND
26 op 27 mei was het tijd voor de jaarlijkse strijd. De krachtmeting tussen titanen waar
maanden van te voren voor getraind wordt. Een toneel van zweet, soms bloed en soms ook
een paar tranen. De 52e editie van het sportweekend was een feit. Een tweedaags evenement waarin iedereen perfect moet kunnen presteren, maar waarin toch weinig geslapen
wordt. Gedurende dit tweedaagse evenement kwamen zowel moderne als bekende onderdelen aan bod. Natuurlijk werd er weer gesprint. Ook ver- en hoogspringen zijn onderdelen die elk jaar opnieuw terug komen. Maar daarnaast werd er ook gekeken naar welke
groepen het beste konden kanovaren of welke het snelst waren op de fiets tijdens een super
vette BMX wedstrijd.
Het was warm en er moest goed gedronken worden om de krachten van de atleten optimaal te kunnen verdelen en benutten. Na twee dagen was de atletiek eindstand als volgt.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

AZG Clemenstroep / Oud Best verkenners
Oud Best gidsen
Dr. Akkermans gidsen, Drunen
Jan de Rooy gidsen, Sprang Capelle
Boekel gidsen
an de Rooy verkenners, Waalwijk
Joh. Vianney verkenners, Eindhoven
Joh. Vianney gidsen, Eindhoven
AZG Oda gidsen
MBG scouts, Waalwijk
AZG Batavierentroep
Boxtel scouts
Maurice Flacard scouts, Vlijmen
St. Jan, Elshout
AZG Dione gidsen

AZG
GS
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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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VERJAARDAGEN

2.6 Cynthia Buijs - Hotsjietonia Bevers
4.6 Bart van Bladel - Sioniehorde
4.6 Rik Aerts - Waingundjahorde
5.6 Klaas Kant - WVA 27
5.6 Femke Diepstraten - Hotsjietonia Bevers
7.6 Barry Kolster - Contributie administratie
8.6 Pieke Leytens - Filoen Kabouters
10.6 Kristel van Loosdrecht - Flexteam
11.6 Carlijn Kivits - Hotsjietonia Bevers
12.6 Lucas Bergmans - Batavierentroep
12.6 Loena Esch - Dijkjanneke Kabouters
14.6 Noud van Oijen - Hotsjietonia Bevers
17.6 Rik de Greef - Flexteam
17.6 Jeroen van Bladel - Waingundjahorde
17.6 Sam de Bont - Clemenshorde
17.6 Tess Timmers - Filoen Kabouters
19.6 Lotte van den Hooven - WGA 374
19.6 Anne van Os - Filoen Kabouters
19.6 Tessa Rouss - Dione Gidsen
21.6 Damiq Pijnenborg - Sioniehorde
22.6 Remt Leijtens - Clemenshorde
23.6 Jasper Crezee - Clemenstroep
24.6 Milou van Weert - Filoen Kabouters
25.6 Timo Melissant - Clemenstroep
28.6 Maartje Vugts - WGA 374
30.6 Cas van Daelen - Filoen Kabouters
30.6 Nieke Voorn - Dione Gidsen
30.6 Rayan Hensen - Sioniehorde
30.6 Tijn Klerx - Lange Doener Bevers

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

WAINGUNDJA’S

VADER-ZOON

WEEKEND

2018

Het moment was weer daar, het leukste weekend van het jaar. Het vader-zoon weekend
2018 van de Waingundja horde.
Na maanden drukke voorbereiding was de staf er klaar voor en de ouders en welpen wisten
natuurlijk niet wat te verwachten… Om 3 uur werden alle genodigden verwacht en werd
het startsein gegeven. Er werd begonnen met flessenvoetbal op de dijk om alvast lekker
warm te draaien voor de rest van wat nog moest komen. De zon scheen door de zonnebrand heen en het zweet vloog door de rondte. Na maximale inzet tijdens het voetbal was
het tijd om te gaan verplaatsen naar de velden bij de Lunt, een paar kleine waterspelen
zijn gespeeld, maar door de
hitte was het niet verstandig
om verder te gaan spelen en
werd een groot watergevecht
gehouden. Iedereen doorweekt en het waterreservoir
van Brabant Water opgeraakt,
maar wat was het toch enorm
leuk! Lekker even opdrogen
en de staf begon alvast met het
aansteken van de XXL BBQ.
Na het heerlijke eten, mede
verzocht door de kookkunsten
van de vaders was het tijd
om lekker aan te schuiven bij
het kampvuur, met een potje
Weerwolven van Wakkerdam en aansluitend de Bagheera-naar-bed-toe quiz.
Na een intensieve en warme dag gingen de welpen naar bed toe om lekker te gaan slapen
en de vaders en staf gingen nog even evalueren…
Alweer vroeg in de ochtend waren de welpen weer aan het springen en dansen in de
rondte, met als gevolg dat de staf lekker vroeg wakker werd en de ouders werden ook niet
uitgezonderd!
Na het gezamenlijke ontbijt was het tijd voor het volgende spel. De groep werd in tweeën
opgedeeld en de opdracht luidde als volgt: Bouw een katapult. Gelukkig kregen de ouders
een voorbeeld a.d.h.v. een afbeelding. Na een periode van bouwen, testen en optimaliseren
waren de groepen klaar voor de strijd, wie kon er de meeste waterballonnen tegen het
doelwit schieten? Dat is de vraag….
Daarna was het tijd om alles op te ruimen en weer naar huis te gaan.
Wij willen graag alle vaders en welpen bedanken voor het super weekend. Tevens een groet
naar de WVA/WGA voor de XXL BBQ!
Tot volgend jaar!

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

HOTSJIETONIA BEVERS OP SPORTDAG
Deze zaterdag was er een sportdag waar niet alleen de bevers van de AZG aan mee deden,
maar ook alle andere bevers, welpen en kabouters uit de buurt. Aan het begin van de middag gingen wij de atletiek sporten doen, dit waren, hordelopen, sprinten, balwerpen,
Obstacle Run, doelschieten en zaklopen. Hier waren de bevers erg goed in, en er zijn hier
en daar ook een paar records gezet. Nadat de atletiekonderdelen allemaal gedaan waren
was het tijd voor de teamsport kat en muis. Ook hier waren de bevers erg goed in. Er stonden namelijk niet 1 maar 2 teams van ons in de finale. Hoe goed de teams waren bleek wel
uit de spannende finale. Allebei de teams hadden namelijk evenveel staartjes afgepakt, wat
er voor zorgde dat het een gelijkspel was. Dit betekende dat de beker voor het kat en muis
weer een jaartje in onze ruimte mocht staan, samen met de medailles die gewonnen waren
deze middag. Wij hopen dat het volgend jaar natuurlijk weer zo’n gezellige sportieve middag wordt.
Groetjes van Pompedomp, Juffrouw Pirouette, Babbel en Billie

LEVEND WERELD GANZENBORD
De filoen kabouters hadden afgelopen maand een internationaal programma op de rol
staan. Buiten op het veld achter de lunt werd het spel levend wereld ganzenbord gespeeld.
Een variatie op het bekende bordspel ganzenbord. Alleen werd deze keer alles in het groot
gespeeld. De ganzen liepen deze keer niet op de boerderij, maar ze vlogen de hele wereld
over alle werelddelen en vele landen werden aangedaan. De opdrachten in het spel werden
met je groepje uitgevoerd. Daarbij werd veel informatie over de landen gegeven dus het
was naast gezellig ook nog eens leerzaam. twee vliegen in een klap dus.
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AZGEPUZZEL
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KAMP OEFENEN
Het is lekker warm buiten, de zon schijnt en iedereen kijkt reikhalzend uit naar de zomervakantie en zomerkampen. Voor het zover is hadden de bevers echter nog een weekendje
gepland! Traditiegetrouw gaan de Lange Doener en Hotsjietonia bevers altijd het laatste
weekendje samen weg, om een laatste keertje te oefenen voor we samen op kamp gaan.
Deze keer ging onze kleine reis naar het altijd pittoreske Nieuwkuijk.
Om 19.00 uur werden alle bevers gebracht door
hun ouders. Na het opzetten van de bedden in de
slaapzaal en het (bij de meesten) innige afscheid,
was het tijd voor het avondprogramma! We hebben
eerst heel sportief ren-je-rot gespeeld, waarbij de
kinderen zo snel mogelijk verschillende vragen
moesten beantwoorden door naar de plek die bij
het goede antwoord hoorde te rennen. Daarna hebben we lekker uitgerust bij het kampvuur, waar we
gezellig hebben gekletst onder het genot van een
hapje en een drankje, voordat het tijd was voor de
bevers om naar bed te gaan. Dit deden ze natuurlijk graag, want in de slaapzaal begon het plezier
natuurlijk pas echt!
Na een korte nacht stonden de eerste bevers om
06.15 uur al vol energie klaar in de slaapzaal, en om
08.00 uur was het dan echt tijd om te gaan opruimen zodat we konden gaan ontbijten.
Na het ontbijt hebben we “3 is te veel” gespeeld, en heerlijke meloenen gegeten als tussendoortje. Nadat we allemaal onze vitamientjes binnen hadden was het tijd voor iets minder
gezonds, maar wat wel een echte kamp-snack is: marshmallows! Samen met de staf hebben
de bevers zelf marshmallows geroosterd. Met de zon erbij was het alleen wel heel warm,
en de staf had er natuurlijk ook geen enkel probleem mee de marshmallows te roosteren
voor de bevers als ze het te warm of te spannend vonden! Na dit lekkere hapje hadden we
allemaal energie over, en hebben we in de schaduw een groots potje “blauwe billen dans”
gespeeld, waarbij zelfs alle staf heeft meegedaan!
Na dit spelletje was het alweer tijd om moe maar voldaan naar huis te gaan.
Wij vonden het een erg geslaagd weekend!
Groetjes van alle beverstaf!

