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AZGOEIENDAG
Hoi, daar zijn we weer! De
Nieuwe Yell editie april ligt
voor jullie. En wat is april
nu al mooi. De zomertijd
loopt en het is nu dus ook
een stuk lekkerder om lekker lang buiten te blijven
met je vriendjes en vriendinnetjes. De buitenprogramma’s staan dus ook
weer voor de deur. Wij hebben er al zin in. Maar eerst
gaan we samen terugkijken
naar alles wat er is gebeurd
in maart. Deze maand hebben wij voor jullie onder
andere carnaval, de ledenwerfactiviteit die gehouden
is in de Gradenboog en wat
voorlopige resultaten van
de inzet van onze vrijwilligers. Hoe is er gescoord
met collecte lopen voor
Jantje Beton? Laten we snel
verder gaan!

AZGENDA
13/14-4

RSW

11-5
Welpendag
18-5
Beverdoedag
25-5 Sportdag Welp/kab./
bev.
15/16-6

Sportweekend
Verkenners/gidsen

5-7
6/13-9

Kampstart
Zomerkamp Wiltz

10-10

85 jaar AZG

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 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
De nieuwe yell reportages
vimeo : vimeo.com/channels/
nieuweyell
youtube : yt.vu/+nieuweyell
RELEASE DATUM:
iedere eerste zaterdag van de
maand .

LEDENTELLER

VOLGENDE UITGAVE:
4 mei
INLEVERING STUKJES :
30 april

257 Jeugdleden
84 Stafleden en medewerkers
116 Oud-stafleden
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NOODTELEFOON
Hoofdkwartier : 339030
de Lunt :
342144
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TREBUCHET EN TECHNIEK
Op deze winderige zaterdag gingen de verkenners van de Bata4entroep hun pionier vaardigheden weer eens aanscherpen, hierbij werd de groep in tweeën gesplitst. Onze groep
met jongsten leden gingen oefenen met het goed bouwen van een keuken en de knopen
die hierbij komen te kijken, dit met het oog op de komende Regionale Scouting Wedstrijden. Het ging bij sommigen net wat soepeler dan bij anderen, maar aan het einde van de
middag had iedereen een aandeel aan een tweetal mooie gepionierde keukens. Met wat tips
voor een volgende keer in de zak kan er met een goed gevoel gestart worden aan de RSW.

De oudere leden konden zich op een wat meer technische constructie, namelijk een trebuchet! Deze middeleeuwse variatie op de katapult kan objecten over een enorm lange en
hoge afstand afvuren. De staf had een opzetje over hoe de constructie er uit zou gaan zien,
maar de verkenners zelf moesten zich ook wel buigen over het hoe en wat. Samen is er een
methode bedacht die met best wat kracht een object (omhoog...) kon schieten!
Groeten,
- De Bata4en
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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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GYMMEN MET DE CLEMENSHORDE
Ondanks het prachtige weer op zaterdag 30 maart heeft de Clemenshorde een middag gehad in de gymzaal. Omdat we de luxe hadden om voor de tweede keer dit jaar te
gaan gymmen hebben we wat andere spelletjes gedaan dan normaal. Hockey, reuze
pingpong en boter-kaas-en-eieren-estafette zijn voorbeelden van die spelletjes. Alleen de klassieker ‘blokjesvoetbal’ kon natuurlijk niet ontbreken. Tot slot heeft de staf
met 3 man in een spannende wedstrijd maar net van de rest van de afdeling gewonnen
met trefbal. Al met al was het een sportieve middag, in beide zinnen van het woord!

JANTJE BETON,
EEN TUSSENSTAND
Afgelopen maand werd de collecte voor Jantje
Beton gehouden. Scouting AZG zorgt voor de
collectanten en als tegenprestatie mag zij de
helft van de opbrengst zelf houden. Daarom
trokken leden van de zeeverkenners en watergidsen er samen met oud-stafleden er op uit
om de collecte bussen goed gevuld te krijgen.
en dat lukte goed. In totaal werd 1225,30 Euro
opgehaald waarvan de AZG er dus 612,65 mag
houden. Dit is echter nog niet alles. Zoals we
vorige maand lieten zien kon er ook digitaal
gedoneerd worden. De opbrengst van deze
manier van doneren is nog niet bekend

tussenstand 612,65 Euro
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

VOORBEREIDING ZOMERKAMP WILTZ
afgelopen maand hebben bijna stafleden een
bezoek gebracht aan de kamplocaties van
deze zomer in Wiltz Luxemburg. 's-morgens
vroeg vertrok men uit Waalwijk zodat men
ruim voor het middaguur in Wiltz arriveerden. Van te voren was er geregeld dat
de sleutels van de blokhutten beschikbaar
waren. Zodoende konden de afdelingen
die deze blokhutten gaan gebruiken binnen kijken. Er werd gekeken wat de beste
indeling van de ruimtes is en wat er al zoal
chateau wiltz
in de blokhut aanwezig is zodat je dat niet
vanuit Nederland hoeft mee te nemen. De afdelingen die
gaan kamperen hadden natuurlijk geen sleutel nodig. Zij konden het terrein zo opkomen.
Ook hier werd gekeken hoe het terrein het best kan worden ingedeeld. Daarna was het tijd
om tochten uit te gaan zetten. Verschillende tochten werden uitgezet. Van kortere fototochten tot langere en moeilijkere hike tochten. Verder werd de omgeving verkend voor
andere programma's . Bijvoorbeeld waar kan ik het beste een spel houden. Hoe zit het met
de locatie voor een nachtspel en waar kan ik het beste de beek in- en uitstappen voor een
beektocht. Ook werd gekeken waar je het best boodschappen kunt halen en waar je bijvoorbeeld in geval van een medische noodsituatie naar toe kunt. Aan het eind van de middag
kwamen de stafleden bij elkaar in blokhut Pow Wow. Deze was namelijk gereserveerd voor
een overnachting. Onder het genot van een kampvuur werd de dag doorgenomen en de
avondmaaltijd genuttigd. Dit duurde to halverwege de nacht. De volgende ochtend werd
er ontbeten en daarna de blokhut opgeruimd. Hierna keerden de stafleden weer terug naar
Nederland.
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Keurweg 20, Postbus 289, 5140 AG Waalwijk. www.printcontrol.nl

OUDSTAFLEDENCLUB
STEUNT
STICHTING SCOUTING ANDREAS ZIJLMANS GROEP

Websites en online software
www.interactivestudios.nl

AZGEPUZZEL
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10 VRAGEN AAN...
Deze maand zijn we weer van de partij
met een nieuwe ronde 10 vragen aan.
En deze maand zetten wij in de spotlight; de Dijk-Janneke kabouters!
Wie zijn jullie?
Wij zijn Nynke, Vita, Robynn en Elise.
Hoe lang zitten jullie al bij scouting?
Nynke en Robynn zitten allebei al tweeëneenhalf jaar bij scouting. Vita is ook al 2 jaar lid
en Elise zit het kortst bij scouting; 1 jaar.
Wat is jullie leukste scoutingmoment?
Nynke en Vita vonden het Willy Wonka kamp
het allerleukste wat ze hebben meegemaakt. Elise vind elke middag op scouting een feestje, want alle
spelletjes zijn leuk!
Waarom is jullie staf zo leuk?
“Onze staf is de liefste!”
Wat zouden jullie doen als je staf was?
Wij zouden een programma slijm en squishies maken houden als wij staf zijn.
Wie van jullie heeft op scouting wel eens een blunder gemaakt?
Bij scouting niet, maar deze vier dames hebben moeite om niet in de sloot te eindigen. Ze zijn er al meerdere keren bijna in gesfietst/gesprongen.
Wat zouden jullie met de groep graag nog eens willen doen?
“Wij willen een XXL slijmbad!”
Wie zijn jullie scouting vrienden?
Nynke haar BFF is Suzie. Vita trekt het liefst op met Noortje en Luca. Robynn speelt veel met Naomi en
Maud en Elise speelt het liefst met Noah en Robynn.
Wat zijn jullie hobby’s naast scouting?
Nynke houdt van voetballen en chillen. Vita speelt ook buiten scouting om het liefst met Noortje en Luca.
Robynn blijft liever lekker warm binnen met wat games en Elise doet aan turnen.
Wat willen jullie nog kwijt aan de lezers van De Nieuwe Yell?
“Vita is lief. Elise haar hond en de knuffel van Robynn ook!”
AZG Scouting Waalwijk
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MUZIEKINSTRUMENTEN MAKEN
Dat onze bevers muziaal zijn
dat wisten wij al. Wat we niet
wisten is dat de bevers van de
Lange Doemer ook zelf hun
instrumenten maken. Afgelopen week zag de redactie
de bevers ijverig bezig met
het maken van panfluiten en
sambaballen. Of en wanneer
er een optreden komt dat is
nog niet bekend. Wordt dus
vervolgd....

VISSEN
De batavierentroep knutselden afgelopen maand
zelf vishengels in elkaar.
Niet van die simpele maar
echte werphengels met een
molentje waarmee je de lijn
kunt binnenhalen. Of er die
middag ook nog wat gevangen is dat is bij de redactie
niet bekend.

GOALBALL MET DE ODA GIDSEN
Op zaterdag 16 maart hebben de Oda Gidsen een clinic gekregen van Goalball Vereniging
Waalwijk. Goalball is een balsport voor blinde en slechtziende. Onze meiden begonnen met
een warming-up waarbij het niks kunnen zien al geoefend werd. Vervolgens werden we
wegwijs gemaakt in de wereld van Goalball, waarbij niks kunnen zien toch wel lastig kan
zijn. Maar na enkele oefeningen was iedereen klaar voor het echte werk, een potje Goalball!
Voor sommige was het nog een beetje onwennig, een ander bleek een echt Goalball talent.
Uiteindelijk hebben we allemaal een leuke, sportieve en ook een beetje leerzame middag
gehad. We bedanken de vrijwilligers van Goalball vereniging Waalwijk voor de clinic!
Groetjes,
ODA GIDSEN
AZG Scouting Waalwijk
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Prof. Zeemanweg 8
5144 NN Waalwijk
T 0416- 33 24 15
E info@WDLDRANK.nl
I www.WDLDRANK.nl

AZGEKLEUR
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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

VERJAARDAGEN
4.4 Bent
- (WVA 27)
9.4 Jurre
- (Clemenstroep)
9.4 Kaylee - (Filoen Kabouters)
10.4 Isa
- (Sioniehorde)
10.4 Iris
- (Hotsjietonia Bevers)
11.4 Lars
- (Hotsjietonia Bevers)
12.4 Tess
- (Hotsjietonia Bevers)
13.4 Mara - (Dione Gidsen)
14.4 Anne - (Dijkjanneke Kabouters)
16.4 Tijn
- (Clemenshorde)
16.4 Rheza - (Dione Gidsen)
18.4 Max - (WVA 27)
18.4 Maud - (WGA 374)
19.4 Alex - (Clemenshorde)
20.4 Xeppe - (Clemenshorde)
21.4 Joosje - (Filoen Kabouters)
21.4 Isabel - (WGA 374)
22.4 Eline - (Oda Gidsen)
22.4 Mats - (Waingundjahorde)
23.4 Lars
- (WVA 27)
26.4 Aron - (Batavierentroep)
26.4 Mark - (Clemenstroep)
28.4 Jack
- (Waingundjahorde)
29.4 Lena Lynn
- (Filoen Kabouters)
30.4 Marcel - (Groepsstaf)
30.4 Thijmen
- (Waingundjahorde)
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Uw specialist in
persoonlijke beschermingsmiddelen
en bedrijfskleding.

www.raschbv.nl
Tel. 0416-376222

FILOEN SPORTMIDDAG
Deze maand hebben
we weer veel leuke programma’s gedraaid. We
gingen bijvoorbeeld een
middag naar het Lido
om een sportmiddag te
houden. We begonnen met
de warming-up. En daarna
de spieren losmaken met
een yoga les. Toen kon het
echte sporten beginnen :)
We gingen onder andere
voetballen, sprinten en
kogelstoten. En als afsluiter
speelde we slagbal tegen
de Waingundja horde, dat
hebben wij natuurlijk dik
gewonnen! Het was weer een sportieve gezellige middag met mooi weer!

ZAKMESPROGRAMMA BIJ DE SIONIE
Afgelopen zaterdag hebben de welpen van de Sionie een typisch scoutingprogramma
gedraaid. Voor deze zaterdag stond namelijk het zakmesprogramma op de planning. Het
programma was al voor aanvang speciaal want de welpen mochten dit keer hun eigen zakmes meenemen.
Voor het programma werd de groep in twee
groepen gesplitst. De ene groep ging slagballen
terwijl de andere groep begon aan het werken
met een zakmes. Hierbij kregen zij eerst uitleg
over het veilig gebruik van een zakmes waarna
ze een punt aan een tak mochten gaan slijpen.
Nadat ze een punt aan de tak geslepen hadden
mochten ze hun tak ook nog gaan decoreren.
Sommigen kerfde hun naam in de tak terwijl
anderen groeven in de tak gingen maken. In de
pauze kregen alle kinderen een appel die ze zelf
met het zakmes mochten gaan schillen. Na de
pauze wisselde de twee groepen en aan het
einde van het middag waren er veel mooi gedecoreerde takken gemaakt.

AZG Scouting Waalwijk
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VOSSENJACHT
Onze vereniging is altijd op zoek naar leden. een aantal keren per jaar doen we dit met een
speciale activiteit voor alle kinderen van Waalwijk. Afgelopen maand was de wijk Besoijen aan de beurt. Daar werd een vossenjacht georganiseerd. Een week voor de vossenjacht
waren de stafleden al de wijk in geweest om flyers in de bus te stoppen. Hier werden
kinderen in uitgenodigd om mee te doen met de vossenjacht. Hoewel het erg fris was met
een straffe wind verzamelden aan het begin van de middag een aantal kinderen uit de buurt
zich samen met onze welpen, kabouters en bevers voor de vossenjacht. De vossen bestonden uit watergidsen. Deze keer moest er geen bouwvakker, visser of astronaut gezocht
worden. De vossen kon je deze keer herkennen aan de kleuren die zij droegen. Elke kleur
moest gezocht worden in een deel van de wijk. Hiermee konden kaartjes worden verzameld die bij de jury moesten worden ingeleverd.
Een aantal kinderen hebben zich na de middag ingeschreven als lid wat deze middag erg
geslaagd maakt.
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BESTE CLEMENSTROEPERS EN AZGROEPERS,
De afgelopen periode was het hoogte
punt van de week weer synoniem voor
de zaterdagmiddag bij de Clemenstroep. Waar het hoogte punt van de
maand duidelijk lag op het afgelopen
vader-zoonweekend. Dit heeft plaats
gevonden tijdens het laatste weekend
van maart onder het genot van heerlijke
weersomstandigheden! Voor het zaterdagmiddag programma was het gehele
terein van de Lunt omgetoverd tot de
ClemenstroepXXL setting. Dit spel had
als rodedraad drie activiteiten die al sinds jaar en dag te beleven zijn bij de Clemenstroep.
Zo bood het klassieke wolluks monopoly een van de hoofdlijnen in het programma. De
uiteindelijke winnaar van dit spelbord
mocht zich Clemenstroeper XXL noemen! Met monopoly viel niet alleen
geld te winnen, maar ook schietpassen. Met deze schietpas kon eenmalig
deelgenomen worden bij de schietbaan
(want je schiet pas, met de schietpas).
Waar de luchtbux, boog en frisbee middelen waren om grondstoffen bij elkaar
te schieten. Deze grondstoffen waren
van balang om het vuur, wat werd
gebruikt bij het onderdeel firefighters, niet te doen doven. Boven dit vuur
hing een groot ijsblok met daarin de sleutel tot een enorme boost voor op het monopoly
bord. Ook was het van belang dat het vuur bleef branden,
geen vuur was geen geld verdienen, maar wel betalen bij
monopoly.
Het programma resulteerde in dol enthousiaste kinderen
en vaders die de kinderen daarmee probeerde in te halen.
Vanwegen de zware strijd waaren alle deelnemers enorm
moe en wisten zij alle "vroeg" naar bed te gaan....
De vriendelijke groene groeten,
De Clemenstroep

