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251    Jeugdleden

84 Stafleden en medewerkers

LEDENTELLER

116 Oud-stafleden

AZGOEIENDAG AZGENDA

NOODTELEFOON
Hoofdkwartier : 339030
de Lunt : 342144

4-5/6 LSW
10-11/6 sportweekend

14/7 Kampstart
15–22/7 Zomerkamp

26/8 Startactiviteit staf

2/9 Start afdelingen
9/9 Mini 80
16/9 Overvliegen
22-23/9 Scout-in

7/10  Ledenwerfactiviteit
21/10 Joti/Jota
28/10 Start kerststerrenactie

De maand mei zit er weer 
op. De maand van de RSW 
en tijdens de sportdag heb-
ben jullie veel medailles 
verdiend of een hoge plaats 
op de RSW behaald? Alle 
uitslagen staan slechts een 
(paar) pagina’s verder op. 
Daarnaast is er weer vorde-
ring in de bouw van het 
nieuwe HK. De gemeente-
raad heeft een aantal opties 
gegeven voor een pad naar 
het gebouw en twee van 
deze gaan er daadwerkelijk 
komen. Benieuwd hoe de 
azg verder heeft gescoord ? 
Hoe je horoscout er deze 
maand uitz iet?  Welke 
kruiswoordpuzzel er deze 
keer in staat? Lees dan 
gauw verder!
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DE OUDSTEN GEVEN LEIDING AAN                                                       
     DE DIJK JANNELKE STAF 

De laatste dag van april stond de Dijk - Janneke op haar 
kop. Deze dag hadden de oudsten de leiding. Hierbij 
kiezen de oudste kabouters wat we gaan doen die mid-
dag. Ze verzinnen het programma die middag en leggen 
vervolgens dan ook zelf de spellen uit, waarbij de leiding 
ze zo veel mogelijk de ruimte geeft. De oudste kabouters 
waren met veel, dus moest er gekozen worden in wat we 
zouden gaan doen. Uiteindelijk hebben we van alle spellen 
een beetje gedaan. Door de ruimte werden spellen ver-

stopt die de jongeren konden zoeken. Als een spel gevonden was, werd dat spel gespeeld. 
Na dat spel werd het volgende spel gezocht. Als hoogtepunt van de middag werd iedereen 
geschminkt naar iets wat werd gekozen door een grabbelton. De leiding was heel blij met 
de oudsten en iedereen ging met een mooi plaatje naar huis!

SPORTDAG DIJK-JANNEKE 

20 mei was de 34e editie van de sportdag. Een dag met een zonnetje en af en toe een bui, 
maar zeker een weekend gevuld met sportieve prestaties. De Dijk – Janneke had in 2015 de 
wisselbeker voor het korfballen gewonnen en mocht haar titel dit jaar komen verdedigen. 
Dit jaar hebben we de wisselbeker niet mee terug kunnen nemen, maar wij als leiding zijn 
wel super trots op ons team dat een geweldige tweede plaats heeft behaald! Ook stond er, 
naast het korfballen, nog veel meer sportiefs op het programma. Er werd ook atletiek beoe-
fend. Ook hier heeft de Dijk – Janneke goed gepresteerd. Zo heeft Danique Blok de snelste 
tijd neergezet bij het hordelopen voor meisjes! Super goed gedaan dus! Uiteindelijk heeft 
de Dijk – Janneke een atletiekmedaille bemachtigd en de sportiviteitprijs! Wij als leiding 
zijn heel trots op al onze boutertjes, goed gedaan!
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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



AZG Scouting Waalwijk de nieuwe Yell5

 

 

SUMMERPARTY

REGIONALE SCOUTING WEDSTRIJD (RSW)
afgelopen maand hebben de verkenners en gidsen weer deelgenomen aan de RSW. Met 
behulp van het thema superhelden werd gestreden om een afvaardiging naar de landelijke 
wedstrijd. De wedstrijd omvat diverse scouting vaardigheden. denk hierbij aan kamperen, 
tochttechnieken, creativiteit en samenwerking. Alle scouting groepen uit regio de Lang-
straat doen aan de wedstrijd mee. De wedstrijd werd gehouden bij de roeivijver in Drunen.    
De deelnemende AZG-ers eindigde op uiteenlopende plaatsen. De beste afdeling was de 
ODA. Hun uilen werden 5e. De Sperwers van de Batavierentroep moeten nog wat meer 
oefenen want zij eindigde helemaal onderaan op de 30e plaats.

5. Uilen, Oda
17. Zwaluwen , Oda
22. Valken, Clemenstroep
24. Buizerds, Clemenstroep
25. Kievieten, Bata4en
26. Spechten, Oda
29. Haviken, Clemenstroep
30. Sperwers, Bata4en
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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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AZGEPUZZEL
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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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Bevers
Juni wordt een zonnige 
maand. Ook wordt dit 
een maand van heel veel 
leuke dingen doen. Lek-
ker buitenspelen en ook bij 
scouting weer lekker buiten 
zijn. Met de hitte is het natu-
urlijk ook heel erg lekker om 
buiten te gaan zwemen en 
waterspelletjes te doen. Ko-
rtom, een maand met alleen 
maar leuke dingen.

Kabouters
De tijd van zwemmen en 
zonnen is weer aangebro-
ken. Lekker met je vriend-
innetjes buiten in de tuin 
liggen op een handdoek is 
waar je zin in hebt. Wan-
neer het dan te warm wordt 
neem je even een plons in 
het koude water. De zon 
is natuurlijk lekker warm, 
maar vergeet niet om zon-
nebrand te smeren!

Welpen
Het is eindelijk lekker weer! 
Voor een welp betekent dit 
zo veel mogelijk buiten zijn. 
Lekker voetballen, zwem-
men en zonnende kabouters 
laten schrikken met water-
ballonnen en waterpisto-
len. Ook je ouders zijn deze 
maand de klos en ontvangen 
een nat pak. Maaaar vergeet 
niet, boontje komt om zijn 
loontje!

 

Gidsen
Door deze hittegolf is het 
tijd om lekker naar buiten 
te gaan en te zonnen. Daar-
naast is het tijd om je kled-
ingkast uit te zoeken en alles 
wat niet meer past mag naar 
de kringloop. Oude kleren 
weg betekent natuurlijk… 
SHOPPEN! Zonnebrillen, 
bikini’s, slippers en een 
mooie strandhoed. Dit zijn 
alle benodigdheden om 
deze zomer door te komen.

Verkenners
Het einde is inzicht. Het 
schooljaar is bijna afgelo-
pen. Het weer verleid je 
naar buiten, maar er moet 
nog een eindsprint gemaakt 
worden om over te gaan. 
Dus nog even met  je neus 
in de boeken wanneer dat 
nodig is. Maaaar, dit kan 
natuurlijk ook buiten in de 
zon! Er is dus geen enkele 
reden om binnen te blijven 
zitten deze maand!

WGA
Het is eindelijk mooi weer! 
Zonnen, shoppen en zeilen. 
Dat is wat er vooral op 
het programma staat deze 
maand. Alle zomerkleding 
mag weer uit de kast! Van 
dit weer wordt je vrolijk. 
Ook staan er een aantal fes-
tivals op het programma 
deze maand waar je naartoe 
gaat. Maaar, de zon schijnt 
hard en vergeet je daarom 

niet in te smeren!

WVA
Het is tijd voor de eind-
sprint. Het einde is in zicht. 
Bijna vakantie. Van dit moo-
ie weer kun je eigenlijk niet 
helemaal genieten, want er 
is nog genoeg te doen. Het 
is daarom handig om een 
To Do lijstje te maken. De 
punten bovenaan hebben 
de grootste prioriteit. Maar 
vergeet niet, leren kan ook 
buiten!

Staf
Juni is voor jou een drukke 
maand. Ieder weekend is 
er wel weer wat te doen. 
Feestjes, BBQ’s, weekendje 
weg en late avondjes op het 
HK. Dit lekkere weer geeft je 
alle energie die je nodig hebt 
om al deze leuke dingen te 
doen, maar vergeet niet voor 
jezelf te zorgen. In de zon 
luieren is namelijk ook iets 
wat je erg hard nodig hebt 
deze maand.

HOROSCOUT JUNI
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Kabouters

Sport: Hordeloop

1)  DAG Kabouters Panters 112
2)  Jan de Rooij Kabouters Oranje 110
3)  Jan de Rooij Kabouters Paars 109

Sport: Springtapijt

1)  Jan de Rooij Kabouters Oranje 121
2)  Jan de Rooij Kabouters Geel 118
3)  DAG Kabouters Olifanten 116

Sport: Verspringen

1)  DAG Kabouters Panters 121
2)  DAG Kabouters Olifanten 113
3)  Jan de Rooij Kabouters Paars 110

Sport: ter land ter zeep

1)  DAG Kabouters Olifanten 120
2)  AZG Dijk-J. kab. Knaagdorp 112
3)  AZG Filoen Paars  106

Sport: Kratlopen

1)  AZG Filoen Paars  116
2)  Jan de Rooij Kabouters Rood 116
3)  Jan de Rooij Kabouters Paars 116

Sport: Hoogspringen

1)  Jan de Rooij Kabouters Geel 118
2)  DAG Kabouters Panters 110
3)  AZG Filoen Blauw  109

Welpen

Sport: Hordeloop

1) Hakuna Matata  Hakuna Matata 2 111
2) Garcia Moreno  Takoda  3 111
3) Waingundja   Nest Zwart 111

Sport: Springtapijt

1) Sioniehorde   wit 140
2) Sint Jan  Sint Jan 2 134
3) Hakuna Matata  Hakuna Matata 3 133

Sport: Verspringen

1) Sint Jan  Sint Jan 2 124
2) Garcia Moreno   Takoda  1 114
3) Hakuna Matata  Hakuna Matata 2 112

Sport: ter land ter zeep

1) Garcia Moreno   Takoda 1 120
2) AZG Sionie  wit 115
3) Garcia Moreno  Takoda 2 114

Sport: Kratlopen

1) Clemenshorde  2 120
2) DAG  Welpen  bruin 115
3) DAG  Welpen  Rood  114

Sport: Hoogspringen

1) Sionie   Wit 121
2) Hakuna Matata  Hakuna Matata 1 112
3) Garcia Moreno  Takoda 1 112

UITSLAGEN 
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Bevers

Sport: Doelschieten

1) DAG Bevers DAG 110
2) AZG Lange doeners 107
3) JDR Bevers  96

Sport: Hordelopen

1) DAG Bevers DAG 106
2) AZG Hotsjietonia 102
3) JDR Bevers  102

Sport: Balgooien

1) AZG Hotsjietonia 106
2) AZG Lange doeners 102
3) JDR Bevers  95

Sport: Sprint

1) JDR Bevers  104
2) AZG Hotsjietonia 102
3) DAG Bevers DAG 100

Sport: ter land zeep en lucht

1) AZG Hotsjietonia 111
2) JDR Bevers  100
3) DAG Bevers DAG 97

Sport: Zaklopen

1) DAG Bevers DAG 106
2) JDR Bevers  104
3) AZG Hotsjietonia 100

Einduitslag bevers

1) AZG Hotsjietonia  103
2) DAG Bevers DAG 101
3) JDR Bevers  100
4) AZG Lange doeners 91

Einduitslag Welpen/Kabouters

1) Hakuna Matata  108
2) Takoda (Garcia Moreno) 104
3) AZG Clemenshorde 104
4) Jan de Rooij Kabouters 104
5) Sint Jan   104
6) AZG Sionie  101
7) AZG Filoen  100
8) DAG Kabouters  97
9) AZG Waingundja Horde 96
10)  DAG Welpen  93
11)  AZG Dijk-Janneke  89

SPORTDAG
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Prof. Zeemanweg 8
5144 NN Waalwijk

T 0416- 33 24 15

E info@WDLDRANK.nl
I www.WDLDRANK.nl 

 

Collse Hoefdijk 16, NUENEN
Vughterweg 47J, ‘S-HERTOGENBOSCH
Telefoon 088 - 374 23 74
www.trivent.nl
info@trivent.nl
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1.6 Silke Dingemans - Dione Gidsen
2.6 Cynthia Buijs - Hotsjietonia Bevers
4.6 Bart van Bladel - Sioniehorde
4.6 Rik Aerts - Waingundjahorde
5.6 Klaas Kant - WVA 27
7.6 Barry Kolster - Rosje Kabouters
8.6 Pieke Leytens - Filoen Kabouters
11.6 Gijs Landwaart - Sioniehorde
12.6 Lucas Bergmans - Waingundjahorde
12.6 Loena Esch - Dijkjanneke Kabouters
16.6 Adri van Kempen - WVA 27
17.6 Rik de Greef - Flexteam
17.6 Jeroen van Bladel - Waingundjahorde
17.6 Sam de Bont - Hotsjietonia Bevers
19.6 Lotte van den Hooven - Oda Gidsen
19.6 Anne van Os - Hotsjietonia Bevers
21.6 Damiq Pijnenborg - Sioniehorde
22.6 Remt Leijtens - Clemenshorde
23.6 Niels van Brunschot - Clemenshorde
23.6 Jasper Crezee - Clemenshorde
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 - Lange Doener Bevers



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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ZOMERKAMPEN
Benieuwd waar iedereen naar op kamp 
gaat? Wij hebben een mooi overzichtje 
gemaakt met alle kamplocaties van de 
afdelingen.

1. De Bevers   Veenendaal
2. Dijk-janneke   Ermelo
3. Filoen   Zandvoort
4. Waingundja  Soest
5. Clemenshorde Laren 18
6. Sioniehorde Laren 20
7. Bata4en  Aardenhout
8. Clemenstroep Setz
9. Dione  St. Jorisweert
10. Oda   Setz/ Sankt Vith
11. WVA  Friese meren
12. WGA  Sassenheim
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Uw specialist in 
persoonlijke beschermingsmiddelen 

en bedrijfskleding.

www.raschbv.nl
Tel. 0416-376222
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VADER-ZOON WEEKEND WAINGUNDJA 2017
Op 13 mei 2017 was het weer zover, het befaamde Waingundja vader-zoon weekend, editie 
2017. Na een jaar lang vol voorbereidingen was de dag weer aangebroken waar menigeen 
vader van de Waingundja welpen naar had uitgekeken.
Eenmaal aangekomen kregen ze al meteen 
het zware werk voor de boegen, het op-
zetten van de logeerbedden. Om de vaders 
en zonen tegemoet te komen voor het harde 
werken was de Waingundja staf al bezig met 
het bereiden van vleeswaren op de BBQ om 
de hongerige buikjes te voeden. 
Tijden de BBQ hebben de welpen genoten 
van het heerlijke zonnetje op het grasveld, 
de trampoline en de vele ruimtes binnen de 
Lunt, de vaders waren ondertussen druk met kletsen en stiekem in de gaten houden van de 
welpen.
Na de BBQ hebben we nog een aantal kleine spelletjes gedaan, om daarna de dag af te 
sluiten bij het kampvuur onder het genot van een drankje en een toetje (soort van toetje..)
Toen eenmaal de welpen rustig lagen te slapen hebben de staf en de vaders nader kennis 
gemaakt  om op tijd weer naar bed te gaan.
De volgende ochtend was het helaas geen uitslapen... de welpen waren al vroeg wakker en 
gebruikten hun stembanden zo goed als mogelijk. Slapen zat er dus eenmaal niet meer in.. 
Behalve één vader, die door het gebruik van extreem harde muziek toch wakker werd.. :) 
Na het ontbijt zijn er nog verschillende vader-zoon spellen gespeeld, waarbij de kracht van 
de vader tegenover de welpen werden beproefd. Omdat de vaders en de welpen zo goed 
hun best hebben gedaan, hebben we helaas geen winnaar kunnen kiezen...
Daarna was het helaas weer tijd om te gaan... Wij willen alle vaders en welpen bedanken 
voor dit super leuke weekend en zien alle vaders graag volgend jaar weer terug!!
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CLEMENSHORDE WINT VOETBALBEKER
Tijdens de sportdag hebben de welpen 
keihard gestreden voor de voetbalbeker. 
Tijdens de voorrondes hebben ze iedere 
tegenstander met gemak verslagen. Daarna 
kwam Atletiek. Tijdens de atletiek kon 
Akela wel een paar keer met een aantal 
kinderen naar de EHBO lopen omdat de 
welpen een klein beetje moe aan het worden 
waren en sneller geblesseerd raakten. En de 
atletiek duurde voor iedereen ook eigenlijk 
te lang, want ja.. er moest nog een finale 
gespeeld worden. Iedereen was de strijd om 
de atletiek beker ook een beetje vergeten 
(VOETBALFINALE). Tot onze verbazing 
stonden we op een gedeelde 2e plaats samen 
met nog 2 andere groepen. En toen was 
eindelijk het moment daar… De finale. En 
wat heeft ons team ervoor gestreden. Akela 
en Kygo stonden langs de zijlijn de jongens 
keihard aan te moedigen, want het bleef 
lang gelijk spel tegen de Waingundjahorde. 
En toen kwam de goal. En ook nu nog zijn 
we allemaal trots op Jasper, want die maakte hem. Een paar seconde na de goal kwam het 
eindsignaal. Ze hebben er echt heel hard voor gestreden! En de grote wisselbeker heeft een 
mooi plekje gekregen in de ruimte.

De staf is trots op jullie!





SPORTEN MET DE HOTSJIES
Deze dag was bedoeld voor alle jongere groepen 
in de regio (bevers, welpen en kabouters), en 
iedereen heeft ook een super leuke en sportieve 
dag gehad. Wij zijn erg trots op onze bev-
ers want er zijn een hoop prijzen in de wacht 
gesleept, maar het belangrijkste is natuurlijk dat 
iedereen erg zijn best heeft gedaan en dat we het 
leuk hebben gehad met z’n allen! Wij hadden 
geluk en mochten beginnen met het nieuwe 
spel; Ter land, ter zeep. Glijdend op krokodillen 
en klimmend onder netten door hebben we de 
finish berijkt! Het is natuurlijk een sportdag, dus een atletiekonderdeel kon niet ontbreken, 
hieronder vielen hordelopen, doelschieten, sprint en nog veel meer. Als laatste was er nog 
een toernooi, dit was kat en muis. Op twee verschillende veldjes gingen 2 groepjes met 
elkaar de strijd aan, onze bevers hebben dit erg goed gedaan want er stonden zelfs 2 Hotsji-
etoniagroepen tegenover elkaar in de finale. Al met al was het een gezellige dag, en op een 
paar keer schuilen na is iedereen de hele middag actief aan het sporten geweest. Tijdens de 
afsluiting mochten we zelfs nog met z’n allen op het podium!


