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AZGOEIENDAG
De maand mei is nog jong
en langzaam kruipt ook dit
scouting jaar weer naar een
hoogtepunt; zomerkamp!
Hebben jullie allemaal
al je kampstrookjes al
ingeleverd bij jullie staf?
Wij hebben er natuurlijk al
veel zin in, maar voor het
zo ver is, hebben we nog
een goed gevulde editie van
de Nieuwe Yell voor jullie
waarin van alles te lezen
staat over wat er in april
is ondernomen. Vanuit de
redactie willen wij in ieder
geval de Clemenstroep en
de gidsen feliciteren met
hun behaalde resultaten
op de RSW. Wat er naast
de RSW is gebeurd, staat
op de volgende bladzijdes
voor jullie uiteengezet.

AZGENDA

REDACTIE
Joost Kerkhof
Tel: 06 510 729 74
joost@kerkhofnet.nl

26-27/5
6/7
7-14/7

Sportweeken
Kampstart
Zomerkampen

Tim Geijs
Tel: 06 82 04 63 95
timgeijs@live.nl
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 .
VOLGENDE UITGAVE:
5 mei
INLEVERING STUKJES :
1 mei

LEDENTELLER
257 Jeugdleden
84 Stafleden en medewerkers
116 Oud-stafleden
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NOODTELEFOON
Hoofdkwartier : 339030
de Lunt :
342144
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WIDM
We hebben deze lente weer een keer een ouder dochter weekend gehouden. Dit keer
met het thema van wie is de mol? De ouders en kinderen kwamen nog onwetend aan de
vrijdagavond, behalve één natuurlijk, ook wel onze mol. Toen werd bekend gemaakt aan
iedereen dat we op mollenjacht gingen. Het eerste spel was een spel waarbij degenen die
beneden stonden niet mochten praten en degene die boven in de Lunt stonden te veel
praatten. De opdracht was simpel, verplaats met de emmer aan de touwen al de pionnen
van begin naar het eind. Alleen moeten ze in volgorde staan, krijg je al je aanwijzingen
door een box in de emmer en is er natuurlijk een mol aanwezig en heel belangrijk als de
emmer de grond raakt moet alles terug. Na een keer vallen van de emmer kregen ze het
uiteindelijk binnen de tijd nog voor elkaar. Hierop volgde de menselijke woordslang. Hier
waren ze heel goed in met z’n allen als het niet volledig door elkaar liep. Afsluitend nog
vuurtje met weerwolven en een paardenraceje.
De volgende dag begon de dag weer op tijd. Na een korte tijd opruimen begonnen zij met
de tafel memory ronde 1 waarbij ze alle voorwerpen moesten onthouden om hier later op
terug te komen. Vervolgens kregen ze de grote knikkerbaan pionier challenge, waar de bal
van A naar B moest zonder de grond te raken. Dit is toch wel bijna gelukt, of ja creatief
opgelost zullen we het maar noemen. Toen kwam de tafel memory ronde 2 en laten wij nu
net een deel van de voorwerpen vervangen hebben, tja moeilijk.
Na een lekker lunchmomentje zijn we geëindigd met pijl en boog schieten en tot slot het
polonaise spel op de dijk. Beeld je hierbij in dat iedereen geblinddoekt is behalve de achterste en ze via links of rechts knijpen ze naar een hoepel met pluspunten stuurt.
Met ook negatieve punten, een lange polonaise met verschillende hoogtes en natuurlijk
een mol geeft dit een hilarisch effect.
Na de laatste spellen volgde de ontknoping en bekendmaking van de prijzen en de mol.
Wij hebben een geweldig weekend gehad in ieder geval.
Ouder, gidsen en mol bedankt.

De Dione
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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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HALLO ALLEMAAL!
Afgelopen zaterdag hadden de bevers de laatste
kans voor de zomervakantie om hun naam te
vereeuwigen op onze befaamde Wall of Fame. Het
was namelijk tijd voor de jaarlijkse koningsspelen
wedstrijd! In groepjes van 3 gingen de kinderen
de strijd met elkaar aan terwijl ze echte oudhollandse spelletjes speelden. Onder andere gingen
we koekhappen, sjoelen en zaklopen. Bij elk spel
konden de bevers punten verdienen voor hun
groepje, en aan het einde was er een duidelijke
winnaar. Thieme, Rijk en Mads (v.l.n.r.) hebben de andere groepjes ver achter zich gelaten
door onder andere veel punten te scoren bij het
sjoelen!
Het was weer een ouderwets gezellige middag!
Groetjes van de Lange Doener Kolonie!

HOGE TEMPERATUREN = KLUSWEER
Het Risico-team is weer op volle toeren aan het klussen, menig fietser is dat niet onopgemerkt gebleven. De Linge ligt niet langer langs de Risico, maar is met een schoongemaakte
brandstoftank en onderhoudsbeurt vrolijk naar de buitenhaven getuft. Ook is afgelopen
periode de roef helemaal kaal gemaakt en in de ijzermenie gezet. Hier zit inmiddels de
eerste laag parelwitte aflak weer op. Ook de mast voor op de punt is van zijn plek geweest
en grondig onder handen genomen in het ruim. Agelopen week mocht ook de middenmast gestreken worden, zodat de giek van de takelinstallatie een onderhoudsbeurt kon
krijgen. Binnen in het schip wordt gewerkt aan het klaarmaken van de hoofdmotor en het
aanleggen van een waterleiding naar de roef. Kortom goede vooruitzichten om binnenkort
weer lekker uit te varen met de leden.

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

ENTHOUSIASTE LEDEN OP RISICO-WORKSHOP
Tijdens het zomerkamp van de WVA hadden de leden veel interesse naar de techniek van
ons schip en wilde ze kijken bij het
klaarmaken en het varen van de
Risico. Naar aanleiding van dit
enthousiasme is het idee voor een
workshopreeks geboren, waar stil
wordt gestaan bij de geschiedenis,
techniek aan boord, vaartheorie en
bovenal de vaarpraktijk.
Op zondag 08 april was het zover, de
af t r ap v an d e e e r s t e R i s i c o workshop….. op het wachtschip
Risico!
Om 12 uur verzamelde enkele
enthousiaste Wilde Vaart leden zich op het dek van de Risico. Even later mochten ze benedendeks gaan en troffen ze een heuse tentoonstelling aan over de geschiedenis van de
Risico. De aandacht werd getrokken naar een cilindrische doek met zwarte, witte en gele
strepen. Na een korte inleiding op de workshop en het uitwisselen van ieders verwachtingen werd de geschiedenis van het schip verteld aan de hand van een Prezi. Toen werd duidelijk dat die cilindrische doek een (optisch) teken was op een sleepboot om te laten zien
dat het schip werd voortgetrokken; de Risico had vroeger namelijk geen motor.
Er volgde nog een hele rondleiding over het schip, van de machinekamer, tot de kettingbak, stuurhut en roef. Daarna kwam wat uitleg over veiligheid aan boord;
brandpreventie en reddingsmiddelen. Uitleg over techniek: motoren,
diverse elektra, watervoorziening
en gas. We sloten af met het bestuderen van waterkaarten en de
almanak.
De workshop werd goed ontvangen, er was veel enthousiasme, er werd veel doorgevraagd
en meegedacht. De volgende keer (13 mei) gaan we focussen op het varen, de weg vinden
op het water en hopen we wat motoren te kunnen starten.
Bedankt voor jullie enthousiasme!
Maikel Brok en Jochem Langerwerf

AZG Scouting Waalwijk
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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

RISICO GAAT HOLLANDS, FEESTJE BIJ DE WGA/WVA
Zaterdag 14 april hebben wij van de Wildevaart een keigaaf feest gehad. De scheepsraad
had het thema Risico gaat Hollands
bedacht en de staf had de boodschappen gedaan. Nadat heel de
risico versierd was met oranje vlaggetjes en rood-wit-blauwe ballonen
kon het feest beginnen. De dresscode
was Hollands. Met de leden die dit
vergeten waren was natuurlijk ook
rekening gehouden. Zij mochten
namelijk een mooi oranje zwemvest
aan heel de avond. Ook was er die
avond een heuse ‘Twerk-battle’. Een
mannen duo en een vrouwen duo
namen het tegen elkaar op. Tegen alle
verwachtingen in hebben de mannen
de vrouwen weten te verslaan.
Liefs, de Scheepsraad

REGIONALE SCOUTING WEDSTRIJD.
afgelopen maand vond de regionale scouting wedstrijd plaats. Deze RSW is bedoeld
voor de betere rondes en patrouilles van de verkenner en gidsen afdelingen die binnen
Regio de Langstraat te vinden zijn. Ook de AZG doet mee aan deze wedstrijd. In totaal
deden 23 groepen mee. De deelnemers
binden niet alleen de strijd aan op het
gebied van kamperen. Ook creativiteit
en samenwerking wordt beoordeeld. De
wedstrijd duurt een heel weekend en er
is altijd een thema aan verbonden. Deze
was het thema 'Planet BigBang' . Een
futuristisch thema dat zich afspeelt in
het jaar 2207. Winnaars van de wedstrijd
waren scouts uit Drunen en Kaatsheuvel.
Zij gaan onze regio vertegenwoordigen
tijdens de landelijke wedstrijd die met
pinksteren wordt gehouden. Scouting
AZG deed het dit jaar lang niet slecht. De
Zwaluwen van de ODA waren de beste
AZG-ers met een 4e plaats gevolgd door de Uilen van de ODA op plaats 6. De Arenden
van de Clemens troep volgde op plaats 7 en de Haviken op plaats 14. Voor de Kievitten van
de Batavieren gold de olympische gedachte dat deelnemen belangrijker is dan winnen. Zij
eindigde op de laatste plaats.
AZG Scouting Waalwijk
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WELPENDAG
Zaterdag 14 april was de welpendag. De welpendag is een middag die georganiseerd wordt
voor alle jongens en meisjes scouts uit de regio tussen de zeven en elf jaar oud. Met maar
liefst een groep van meer dan 250 scouts beloofde het een veel bewogen dag te worden bij
de Drunense roeivijver. Wat zeker hielp was het hele
mooie weer van die dag.
Eenmaal aangekomen bij de roeivijver, hadden we
bezoek van kunstenares Renate van Rijn. Zij heeft van
het koninkrijk in Hawaï een opdracht gehad om vier
kunstwerken in de vorm van gezichten te maken.
Helaas ging er iets mis toen zij hiermee bezig was en
kwam er een splinter in haar oog. Hierdoor kon ze
geen diepte meer zien en had ze de hulp van de welpenafdelingen nodig. De enorme groep kinderen werd
in vieren gesplitst en elk team zou één gezicht moeten
maken aan de hand van een bouwplan. Renate was
namelijk bang dat als ze niets zou maken voor het
koninkrijk in Hawaï, dat dat slecht zou zijn voor de
handel tussen de landen en dat Nederland veel geld
zou verliezen.
De gezichten bestonden voornamelijk uit hout wat van pallets kwam en de aankleding
bestond uit kaft- en inpakpapier en stof. Al deze materialen konden de kinderen verdienen
door het spelen van verschillende spellen. De spellen die georganiseerd werden, waren Britse bulldog waarbij de welpen elkaar moesten optillen.
Hoe meer het overleefde, hoe meer punten dat
betreffende team kreeg. Ook werd er mega trefbal
gespeeld, waarbij vier teams tegelijk tegen elkaar
spelen, een pacoursje wat bestond uit een heleboel
verschillende obstakels die genomen moesten
worden en waarbij samen gewerkt moest worden
en tenslotte een spel genaamd quatro bal. Bij quatro bal gingen 4 teams de strijd aan met elkaar om
zogenaamde ballen over de lijn van hun team te
krijgen in ruil voor punten. Hierbij moest dus
vooral gestreden worden tussen de kinderen om
de bal de kant op te krijgen die zij wilde.
Met het spelen van deze spellen, konden de groepen geld verdienen wat ze konden inleveren bij de
shop in ruil voor de eerder genoemde pallets, aankleding of spijkers om het geheel in elkaar te zetten.
Uiteindelijk na een grote strijd is team groen als beste uit de strijd gekomen en zij hebben
dan ook het meest uitgebreide en creatieve kunstwerk in elkaar gezet. Gefeliciteerd!
AZG Scouting Waalwijk
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ZOMERKAMPEN 2018
inmiddels zijn de locaties van de komende zomerkampen bekend. We hebben ze voor jullie
op een kaartje gezet. Mocht je je nog niet heb aangemeld doen dit dan zo snel mogelijk.

1 Dijk-Janneke kabouters : Maurik
2 Filoen: : Scherpenzeel
3 Waingundja welpen : Buren
4 Sionie welpen : Uden
5 Clemens welpen : Amersfoort
6 Dione gidsen : Heiblom
AZG Scouting Waalwijk

7 Oda gidsen : Rotterdam
8 Clemens verkenners : Nunspeet
9 Batavieren verkenners : Brugge
10 WGA : Harderwijk
10 WVA : Harderwijk
11 bevers : Kronenburg
11
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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

1.5 Pascal Wingelaar (WVA 27)
1.5 Ian Collard (Clemenstroep)
1.5 Fenna van Bergen (Filoen Kabouters)
2.5 Isa Kerkhof (WGA 374)
2.5 Pam Klerx (Waingundjahorde)
2.5 Melle van de Ven (Clemenstroep)
2.5 Timo Brok (Sioniehorde)
4.5 Ezra Kokje (Clemenshorde)
5.5 Jeffrey Slaats (WVA 27)
5.5 Yazz Geijs (Lange Doener Bevers)
5.5 Rijan Verduijn (Batavierentroep)
5.5 Lars van der Pol (Waingundjahorde)
6.5 Felice Jansen (Dione Gidsen)
7.5 Rick Verhoofstad (Clemenstroep)
7.5 Noa Kemmeren (Sioniehorde)
8.5 Sanne van der Wilk (Flexteam)
8.5 Nova de Klein (Oda Gidsen)
9.5 Matina Yazdanfard (Dijkjanneke Kabouters)
10.5 Jordy Moonen (WVA 27)
10.5 Luuk van Laarhoven (Waingundjahorde)
17.5 Tini Mulders (Bestuur)
20.5 Thom Veraa (WVA 27)
20.5 Vanille Brokken (Dione Gidsen)
21.5 Yoush van Vlimmeren (Flexteam)
21.5 Abigail Martijn (WGA 374)
22.5 Simone van Balkom (Hotsjietonia Bevers)
22.5 Nicole van Balkom (WGA 374)
23.5 Anne Mos (Oda Gidsen)
23.5 Stan Jocaille (Clemenstroep)
24.5 Bram Broeksteeg (Sioniehorde)
26.5 Margot IJperlaar (Oda Gidsen)
27.5 Astrid van Balkom (Oda Gidsen)
27.5 Helmut van der Lee (Groepsstaf)
27.5 Suze de Jong (Hotsjietonia Bevers)
28.5 Nynke van Mosselveld (Dijkjanneke Kabouters)
29.5 Nick Verspoor (Groepsstaf)
30.5 Carmen Velthuizen (Flexteam)
30.5 Neelke Kant (Oda Gidsen)
30.5 Mijs van de Kemp (Dione Gidsen)
31.5 Rens Melissant (WVA 27)
de nieuwe Yell

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

DE WAINGUNDJA HORDE TROTSEERT DE MUGGEN!

Het was een heerlijke vrijdag avond, de zon stond al wat lager en de temperaturen waren
perfect voor een gruwlijk bosspel!
De stafleden van de Waingundja horde hadden dit al voorspelt en de horde bij elkaar geroepen voor een potje levend stratego! Er was alleen 1 klein ding wat de staf over het hoofd
had gezien, nouja 1.000.000.000.000.000 kleine dingen eigenlijk. Namelijk de muggen.
Na een kort maar heftig gevecht besluit de Waingundja horde de muggen niet geheel uitteroeien maar liever in vrede een andere plek op te zoeken. De speeltuin bleek hiervoor
uiterst geschik. Hier hebben de welpen zich dan ook heerlijk mug vrij vermaakt!
Met mugvriendelijke groeten
Stafteam Waingundja horde

GOALBAL
Op 21 april hebben de leden
en de stafleden van de WGA
meegeholpen met het NKgoalbal. Het NK-Goalbal
vond plaats in sporthal de
Slagen in Waalwijk. Onze taak
was de bal in het spel houden.
Steeds als de bal uit het
speelveld rolde, was het onze
taak deze terug in het spel te
brengen. In de pauzes werd
goed voor ons gezorgd er lagen gesmeerde broodjes en er
stond versgeperste sinaasappelsap voor ons klaar. Het was een gezellige dagen en wie weet tot de volgende keer!
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

EXPEDITIE DIJK-JANNEKE
Vlak voor Pasen hadden de Dijk-Janneke kabouters nog een super gaaf weekendje. Op vrijdagavond verzamelden we bij de Lunt en toen de bedjes dan eindelijk allemaal klaar lagen
kon het weekendje beginnen. We begonnen met even vrij spelen, zodat de kabouters even
uit konden razen, maar al snel vonden ze een kistje vol met gekleurde lintjes! Ook zat er
een brief bij. In deze brief stond dat we tijdens het weekend een ultieme test moesten
doen om te kijken hoe Robinsonwaardig we
waren, dit gingen we doen door in teams
tegen elkaar te strijden. Een weekendje in
het thema van Expeditie Robinson dus! Al
snel begon de eerste proef en dat was meteen de oh zo gevreesde eetproef. Maar alle
meiden waren heel dapper en hebben zo
goed als ze konden hun vieze dingetjes
opgegeten. Daarna was het alweer tijd voor
de eilandraad, er moest gestemd worden.
Natuurlijk gingen we niemand naar huis
sturen, dus de kabouters mochten een positieve stem uitbrengen op hun beste tegenstander. Hierna was het alweer tijd om naar
bed te gaan. De volgende dag waren de meiden weer vroeg wakker en het spel kon dan
ook snel voortgezet worden. De eerste proef
van de dag was een rustige en de meiden
moesten proberen om zo goed mogelijk in
te schatten hoe lang 2 minuten duren. De
volgende proef was een marshmallowproef
waarbij de teams een zo hoog mogelijk
bouwwerk moesten maken van satéprikkers en andere materialen. Dit bouwwerk moest
stevig genoeg zijn om 10 seconden overeind te blijven staan, mét een marshmallow bovenop. Dit was wel een uitdaging voor de meiden, die de creatiefste oplossingen bedachten om
hun bouwwerk overeind te laten staan. Tijdens al deze proeven heeft iedereen supergoed
haar best gedaan, en het was dan ook niet gek dat het puntenaantal van alle teams gelijk
was. Elk team kon dus tegelijk beginnen met de grote finaleproef. Er werd fanatiek gestreden en tot het laatste moment was de finale spannend, maar er is een winnaar uitgekomen
en dat was team groen! We hebben met zijn allen wel bewezen dat we allemáál echte
Robinsons zijn! Ben je benieuwd hoe dit supergave weekendje er uit zag? Bekijk dan het
filmpje ervan op Facebook!

Groetjes,
Dijk-Janneke Kabouters
AZG Scouting Waalwijk
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KLEURPLAAT

