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AZGOEIENDAG
Van weekenden vol zon tot
weekenden met onweer en
zelfs code geel. Mei heeft
ons vanalles gebracht.
Benieuwt wat onze afdelingen allemaal hebben
gedaan? Ook deze maand
brengt de Yell jullie weer op
de hoogte van alles wat er
o p e n ron d d e A Z G
gebeurt. We vertellen niet
alleen wat er is gebeurt,
maar geven ook alvast een
vooruit blik naar Juni. Wat
is er nu heerlijker dan buiten in het zonnetje met een
koel drankje deze Yell
lezen? Juist, niets!

AZGENDA
4/6
18/6

Doorschuifdag
Sportdag

2/7 Training Nieuwe Staf
22/7
Kampstart
23-30/7
Zomerkampen

REDACTIE
Joost Kerkhof
Tel: 06 510 729 74
joost@kerkhofnet.nl
Roelie Brok
staf WGA 374
Tel: 06 15 07 78 39
roeliebrok@hotmail.com
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
RELEASE DATUM:
iedere eerste zaterdag van de
maand .

LEDENTELLER

VOLGENDE UITGAVE:
4 juni
INLEVERING STUKJES :
30 mei

257 Jeugdleden
94 Stafleden en medewerkers
115 Oud-stafleden
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NOODTELEFOON
Hoofdkwartier : 339030
de Lunt :
342144
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IK HOU VAN HOLLAND
14 mei hebben de bevers met elkaar gestreden.
Wie wist het meest van Nederland en had het
meeste algemene kennis en was het best in
Nederlandse spelletjes? Nederlandse spelletjes
zoals sjoelen, ballontrappertje, parcours lopen
en stoelendans zijn de revue gepasseerd. Verder
is er een quiz gespeeld met algemene kennis.
Filmvragen werd goed op gescoord door de bevers. Denk je dat jij deze vragen nog kan beantwoorden na al lang geen bever meer te zijn?
•
Hoe heet het vriendje van Bambi?
•
Waaraan is Hippe Smurf te herkennen
in de tv-serie De Smurfen?
•
In welk tv-programma wordt er iedere dag van de zomervakantie iets gebouwd?
Tenslotte heeft Juffrouw Pirouette geleerd dat Parijs in Frankrijk ligt en dat de Eiffeltoren
dus ook in Frankrijk ligt :)
Uiteindelijk is er geen score bijgehouden en hebben alle bevers een beetje gewonnen.

FILOEN
Hoewel de regio dag niet door ging
had de Filoen zaterdag toch weer
een leuke middag. Het was lekker
weer en we hadden een gezellige
spelletjesmiddag georganiseerd. We
hadden ook nog een water gevecht
gehouden dat vonden de kabouters
wel leuk om op de leiding water te
gooien.
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Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door

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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VERJAARDAGEN

1.6 Silke Dingemans - (11 Jaar) Dione Gidsen
2.6 Cynthia Buijs - (24 Jaar) Hotsjietonia Bevers
4.6 Bart van Bladel - (27 Jaar) Sioniehorde
4.6 Rik Aerts - (9 Jaar) Waingundjahorde
5.6 Sanne van Kuijk - (21 Jaar) Dijkjanneke Kabouters
5.6 Klaas Kant - (16 Jaar) WVA 27
7.6 Barry Kolster - (47 Jaar) Rosje Kabouters
8.6 Pieke Leytens - (7 Jaar) Hotsjietonia Bevers
10.6 Kristel van Loosdrecht - (25 Jaar) Lange Doener Bevers
11.6 Gijs Landwaart - (8 Jaar) Sioniehorde
12.6 Lucas Bergmans - (11 Jaar) Waingundjahorde
12.6 Loena Esch - (9 Jaar) Dijkjanneke Kabouters
16.6 Iris van Loon - (10 Jaar) Filoen Kabouters
16.6 Adri van Kempen - (15 Jaar) Clemenstroep
17.6 Rik de Greef - (33 Jaar) Flexteam
17.6 Jeroen van Bladel - (23 Jaar) Waingundjahorde
18.6 Stijn Vermeulen - (15 Jaar) Clemenstroep
19.6 Lotte van den Hooven - (14 Jaar) Oda Gidsen
19.6 Anne van Os - (6 Jaar) Hotsjietonia Bevers
22.6 Remt Leijtens - (9 Jaar) Clemenshorde
23.6 Niels van Brunschot - (23 Jaar) Clemenshorde
23.6 Jasper Crezee - (10 Jaar) Clemenshorde
24.6 Willem Kant - (15 Jaar) Clemenstroep
25.6 Timo Melissant - (13 Jaar) Clemenstroep
28.6 Maartje Vugts - (16 Jaar) WGA 374
29.6 Arnoud Pullens - (29 Jaar) Groepsstaf
30.6 Cas van Daelen - (21 Jaar) Filoen Kabouters
30.6 Nieke Voorn - (10 Jaar) Dijkjanneke Kabouters
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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

KERSTSTERRENUITJE DIJK-JANNEKE
Op zaterdag 28 mei zijn de Dijk-Janneke kabouters eindelijk op kerststerrenuitje geweest! Tijdens de kerststerrenactie hadden we de 15 kerststerren gemiddeld gehaald, dus we
konden iets super leuks gaan
doen. We zijn dan ook naar
BillyBird park Hemelrijk geweest. Wat een leuke dag hebben
we daar gehad, we hebben
van alles gedaan! Vooral de
familie-achtbaan en de Splash
waren favoriete attracties, maar
ook op de kinderkermis en in
de binnenspeeltuin hebben we
ons supergoed vermaakt! Als
lunch hebben we lekker frietjes
gegeten en wat later op de dag
kregen we ook nog een ijsje om
lekker af te koelen, want warm
was het wel! Gelukkig was er
ook een strandje en een plas
water waar een paar kabouters lekker even konden pootje
baden. Al met al was het een
superleuke dag! De leiding
wil nog heel graag alle kabouters bedanken omdat ze zo goed hun best hebben gedaan met
kerststerren verkopen en natuurlijk verdienen alle ouders die ons naar Hemelrijk hebben
gebracht of ons daar op hebben gehaald ook een bedankje!
Groetjes,
De Dijk-Janneke kabouters.
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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

PINKSTERWEEKEND WGA EN WVA
Pinksteerweeken
nd14/15/166Mei2016
WGA/W
WVA
Weeer
Wissslendmet
zonenregen.
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SPORTWEEKEND 2016 - DE UITSLAGEN
afgelopen maand vond het 50e AZG sportweekend plaats. Een jubileum editie dus. Dit
werd direkt na opening gevierd met een heerlijk muffin voor elke deelnemer. Het sportprogramma was zoals we gewend zijn. een dag doet een afdeling atletiek sporten en de
andere dag zijn de teamsporten aan de buurt. Op zaterdag volgt er een warme maaltijd die
met behulp van SG de overlaat bereid wordt. Dit maal stonden er een keuze uit 3 soorten
soepen als voorgerecht op de menu. Het hoofdgerecht bestond uit een broodje hamburger
met frieten. Als toetje was er Brownies met ijs beschikbaar. 's Avonds een afwijkend programma t.o.v. het vorige jaar. Wel werd er gezwommen, maar daarna verzamelde iedereen
in de aula van S.G. de overlaat om onder het genot van een drankje en popcorn te genieten
van een film. Hoewel het weer op zich goed was werd het programma ongeveer met een
uur ingekort. Dat was maar goed ook, want direkt na de sluitin begon het hevig te plensen.
Hierdoor mocht de staf het weekend kletsnat afsluiten, want tijdens het afbreken en opruimen bleef het regenen.

Medailles vrouw
Verspringen
1) MBG scouts Merels
2) DAG Gidsen Herten
3) AZG ODA ODA 2
Hoogspringen
1) OudBest gidsen 2
2) AZG Dione groep 2
3) OudBest gidsen 1
Sprint
1) Jan de Rooij Gidsen Vleermuizen 2
2) AZG Dione groep 1
3) Jan de Rooij Gidsen Vleermuizen 1
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Obstacle run
1) Johannes Vianney Gidsen Vianney 1
2) Jan de Rooij Gidsen Vleermuizen 2
3) Johannes Vianney Gidsen Vianney 2

127
118
117

Boogschieten
1) Jan de Rooij Gidsen Vleermuizen 2
2) Scouting Boxtel gidsen
3) AZG ODA ODA 3

116
112
111

Kanovaren
1) Jan de Rooij Gidsen Vleermuizen 2
2) Scouting Boxtel gidsen
3) Jan de Rooij Gidsen Vleermuizen 1

123
118
113

BMX
1) Jan de Rooij Gidsen Vleermuizen 2
2) Scouting Boxtel gidsen
3) Johannes Vianney Gidsen 2

114
113
112

de nieuwe Yell

Einduitlag Atletiek
1 ) DAG Verkenners 111
2 ) Jan de Rooij Gidsen 109
3 ) AZG Clemenstroep 107
4 ) Oudbest verkenners 106
5 ) OudBest gidsen 105
6 ) Jan de Rooij Verkenners 103
7 ) MBG scouts 100
8 ) Johannes Vianney gidsen 100
9 ) Scouting Boxtel 99
10 ) Scouting Boekel 99
11 ) AZG Batavierentroep 98
12 ) AZG ODA 98
13 ) DAG Gidsen 96
14 ) Scouts P.S.G. 95
15 ) AZG Dione 94
16 ) Sint Jan 92
17 ) Johannes Vianney verkenners 89

Medailles man
Verspringen
1) DAG Verkenners Adelaars
2) AZG Clemenstroep Valken
3) AZG Clemenstroep Arenden
Hoogspringen
1) DAG Verkenners Adelaars
2) AZG Clemenstroep Arenden
3) AZG Clemenstroep Valken
Sprint
1) DAG Verkenners Adelaars
2) MBG scouts Valken
3) AZG Clemenstroep Arenden
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120
116
110

119
117
117

114
110
110

Obstacle run
1) Oudbest verkenners Verkenners 2
2) Scouts P.S.G. Scouts P.S.G.
3) MBG scouts Valken

130
118
116

Boogschieten
1) DAG Verkenners Adelaars
2) AZG Clemenstroep Arenden
3) AZG Clemenstroep Valken

130
108
108

Kanovaren
1) Scouts P.S.G. Scouts P.S.G.
2) AZG Clemenstroep Arenden
3) Scouting Boxtel Herten

114
114
112

BMX
1) AZG Clemenstroep Valken
2) DAG Verkenners Adelaars
3) Scouting Boxtel Herten

116
110
108

11

de nieuwe Yell

Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door

Collse Hoefdijk 16, NUENEN
Vughterweg 47J, ‘S-HERTOGENBOSCH
Telefoon 088 - 374 23 74
www.trivent.nl
info@trivent.nl

ANDERSOM DAG BIJ DE WAINGUNDJA HORDE!
Op Zaterdag 21-05-2016 wisten de welpen niet wat ze meemaakten. De staf ging in 1 vd
nesten staan en 1 vd welpen moest openen.
Gelukkig kregen na het openen wel een
uitleg. Het was namelijk andersom dag! De
welpen werden in groepen van 3-4 welpen
verdeelt en waren omste beurt leiding! Dit
was natuurlijk erg spannend en stiekem
ook best wel moeilijk. Met hier en daar een
kleine tip van de (oude) leiding werden er
hele goede spellen uitgelegd en gespeeld!
Ook werd er netjes voor het drinken en een
lekker ijsje gezorgd.
Kortom het was een super gave middag
en stiekem zijn de welpen weer blij dat ze volgende week weer welp mogen zijn :)
Met vriendelijke groeten
Staf team
Waingundja horde

TRAININGEN SPORTDAG
18 juni is het zover de AZG sportdag. Dat deze sportdag serieus wordt genomen blijkt wel
uit het feit dat afgelopen weken al diverse afdelingen getraind hebben. Op deze manier
hopen zij als winnaar van de meeste bekers en medialles uit de bus te komen. Op onderstaande foto bereiden de Hotsjietonia bevers zich voor.
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VOOR VEEL PLEZIER EN EEN GOED
GLAS BRAND OF JUPILER BIER

KLUBLOKAAL :

B.V. 'T KARREWIEL
C.V. DE RAMPGEVALLEN
C.V. DE KARREKIELTJES
D.V. DOUBLE TROUBLE

HOROSCOUT JUNI
Vooruitblik
In juni komen er een paar mooie zonnige
weekenden. Helaas zijn de regiodagen voor
de bevers, welpen en kabouters niet door
gegaan. Juni maakt het helemaal goed,
want dan komt er de sportdag aan! Ook
hebben er in juni maarliefst 5 afdelingen
een weekendje geplant. De meiden van de
wildevaart zetten begin juni hun eigen restaurant op! En de bevers gaan samen ook
een leuk programma doen. Wat dat is, blijft
nog even een verassing!
4 juni is het doordraaidag. Deze dag mogen
alle oudste een kijkje nemen bij de afdeling
waar ze volgend jaar naar toe gaan. Span-

- Ontwikkelen en vervaardigen van speciaal machines - Revisiewerkzaamheden - Onderhoud - Vervaardigen van machineonderdelen - Machines volgens CE-Markering -

www.zppetalagematerialen.nl
Laageinde 7, 5142 EE Waalwijk,
Tel. 0416 - 332353 / fax 0416 - 332908
vdmee@telfort.nl
www.machinefabriekvandermee.nl

nend hoor! Al met al verwacht Juni een mooie volle
maand te worden. Schroom
niet om al jullie avonturen
op te schrijven en te sturen
naar de Yell. Zodat iedereen
van jullie verhalen kan genieten!
Bevers
Je bent dol op de zomer!
Lekker spelen in de bossen,
watergevecht houden en
met zand spelen. Soms vind
je het fijn om even alleen
te spelen. Dat is niet erg.
Bij de scouting speel je wel
veel met de andere bevers.
De komende maand hebben
jullie dan ook heel veel lol
samen!
Kabouters
Vriendjes, daar ben jij nog
helemaal niet mee bezig. Het
liefst ga je elke dag buiten
spelen met je vriendinnen.
Toch merk je af en toe dat je
stiekem wel een beetje zenuwachtig bent als de jongens
er bij zijn. Niet gek hoor, je
hoeft voor niemand stoer te
doen. Geniet lekker van het
buiten spelen en het mooie
weer!
Welpen
Komende maand ben je
nog vrolijker dan anders.
Het wordt weer zonnig
weer. Ga het liefst elke dag
naar buiten, want daar valt
vanalles te beleven. Dat wil
je niet missen! Soms blijf
AZG Scouting Waalwijk

je net iets te lang binnen
gamen of iets anders. Tip:
Spellen die je op scouting
doet, kun je soms ook thuis
met je vrienden doen!
Gidsen
Er is iemand die pas iets
tegen je heeft gezegd. Je
had niet verwacht dat je er
nu nog steeds mee bezig
zou zijn. Doe in de maand
juni iets met deze opmerking. Als het je dwars zit,
confronteer degene er dan
mee. Je mag best voor jezelf
opkomen! Als het je geraakt
heeft op een positieve manier, koester het dan. Twijfel
vooral niet aan jezelf!
Verkenners
Het is allemaal best druk
geweest op school deze perdiode. Examens, proefwerken, werkstukken, je bent er
eigenlijk wel klaar mee. Gelukkig kun je bij de scouting
je ei kwijt. En nu schotland
steeds dichter bij komt, kun
je niet meer wachten tot
kamp. Dat is wel vroeg, maar
niet erg. Want de voorpret is
net zo leuk!
WGA
Soms zou je willen dat je in
een glazen bol kon kijken.
Dat je nu al wist hoe het er
over een tijdje voor staat.
Helaas hebben we geen controle over de toekomst. Je
hebt een brandende vraag
waar je het antwoord op zou
15

willen weten, maar het enige
wat je kan doen is wachten
tot de puzzelstukjes in elkaar
vallen. Aan het einde van
de maand zal het allemaal
duidelijk worden.
WVA
Aan een strandje zitten,
relaxen met een serie en
sporten... Het liefst zou je
alleen maar leuke dingen
willen doen. Tja, wie niet.
Helaas bestaat het leven ook
uit verplichtingen. Je zal
toch ook echt dingen moeten doen die je minder leuk
vindt. De 'moetjes' zijn niet
leuk om te doen, maar het
gevoel dat je krijgt als je ze
hebt afgerond is onbetaalbaar. Denk aan dit gevoel en
ga aan de slag!
Stafleden
Het wordt een maand waarin
je veranderingen kunt verwachten. Niet per se in de
vorm van iets tastbaars zoals
een nieuw huis, nieuwe (bij)
baan of nieuwe liefde, maar
vooral iets nieuws in jezelf.
Je zal je misschien iets anders voelen dan normaal.
Dat is zeker even wennen,
maar laat het allemaal op je
af komen! Onthoud dat als
je een nieuwe deur opent, er
ook andere spannende dingen op je pad kunnen komen.

de nieuwe Yell

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

www.raschbv.nl
Tel. 0416-376222

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

CLEMENSTROEP WINT VOETBALBEKER
De verkenners van de Clemenstroep zijn met het afgelopen sportweekend erg fanatiek
bezig geweest en dat heeft ook de nodige prijzen opgeleverd. Wij zijn 3e geworden op het
atletiek onderdeel en dat was goed voor maar liefst 9 medailles. Dit jaar staat de voetbalbeker ook weer op de plek waar hij hoort. De Clemenstroep verkenners versloegen de
Batavieren in de voetbal finale met maar liefst 4-1! Kortom een geweldige prestatie van de
Clemenstroep!

DE REDDERTJES
Afgelopen zaterdag 28 mei was een belangrijk moment voor de staf van de Lange Doener
Kolonie. Dit was namelijk de dag dat we merkten dat onze Bevers al echte scouts begonnen
te worden.
Terwijl we lekker aan het buiten spelen waren in het zonnetje (welk weeralarm?!) zagen onze Bevers een buis in de
grond. Nieuwsgierig als ze altijd zijn moest erin gekeken
worden, waarop de staf vol spanning werd ingelicht: Er zat
een vogel in de buis!
Het desbetreffende beestje kon in de smalle omgeving niet
omhoog vliegen, en daar moest natuurlijk iets aan gedaan
worden.
Na lang beraad en enkele mislukte pogingen besloot ook
Stuiter een poging te wagen om het beestje te pakken. En ja
hoor, het lukte!
Na zijn bevrijding hupte het beestje met natte vleugeltjes snel de bosjes in.
Dankzij onze stoere bevers heeft hij dit avontuur overleefd.
Groetjes van de trotse staf van de LD!

AZG Scouting Waalwijk

17

de nieuwe Yell

AZGETWIST
Maak je eigen vinger twister spel met onderstaande voorbeeld
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AZGEKLEUR

