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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 groeps-
blad 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:
8 mei
INLEVERING STUKJES :
2 mei

257    Jeugdleden

94 Stafleden en medewerkers

LEDENTELLER

115 Oud-stafleden

AZGOEIENDAG AZGENDA

NOODTELEFOON
Hoofdkwartier : 339030
de Lunt : 342144

9/4 Groepsdag
23-24/4 RSW
30/4 Intro Nieuwe staf

21-22/5 Sportweekend

4/6 Doorschuifdag
18/6 Sportdag

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

De lente is begonnen, de 
paaseieren zijn op! Tijd dus 
voor een Nieuwe Yell. 
Afgelopen maand is er veel 
aandacht geweest voor 
ledenwerving. Ook is er 
aan onderhoud gewerkt en 
wel dat van de Risico. Ook 
aan de financiën is gewerk 
en dat allemaal voor het 
nieuwe hoofdkwartier. Hoe 
dat precies zit daar kom je 
achter tijdens de groepsdag 
d i e  k o m e n d e  m a a n d 
gehouden wordt. Zorg dat 
je erbij bent! Wij in ieder 
geval wel, maar daarover 
meer  in  de  volgende 
Nieuwe Yell. Deze yell staat 
verder nog vol met veel 
meer nieuws. Dus start nu 
maar met lezen.

Veel leesplezier !
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OUDERS KOMEN LOGEREN MET DE HOTSJIES

Dit weekend was het dan zo ver; het beroemde, het beruchte, het gezellige ouder-kind-
weekend was aangebroken… De ouders en de bevers stroomden rond een uur of 7 binnen 
met hun slaapspullen en goede zin op zak. Nadat iedereen de bedjes klaar had gezet (de 
ouders en kinderen sliepen natuurlijk apart) kon het alom bekende piramidespel beginnen 
onder leiding van Juffrouw Pirouette. De ouders vormden een team met hun kind en fana-
tiek deden ze allerlei spelletjes tegen elkaar, van Twister tot Jenga. Als winnaar is daar uit-
eindelijk het team van Bram en zijn moeder uitgekomen. Nadat de bevers vredig zijn gaan 
slapen heeft de staf nog een leuke muziekquiz voorbereid, dit natuurlijk onder het genot 
van een lekker drankje. Net toen iedereen lag te snurken kwamen de eerste bevers al langs 
bij de staf om te vertellen dat ze wakker waren. Het ochtendprogramma begon uiteindelijk 
dus heel wat vroeger dan gedacht. Eerst gingen we met z´n allen aan een ontbijtbuffet, 
compleet met knakworstjes, en daarna gingen we een nieuw spel doen. De bedoeling was 
om punten te verdienen waarmee je later hout en andere benodigdheden kon kopen, om 
zo vuur te maken. Niet alleen het plan viel in het water, maar ook de ouders, kinderen en 
de staf, hierom hadden we besloten om maar gelijk kampvuur te maken. Iedereen ging uit-
eindelijk met een volle maag (van de marshmallows), veel vermoeidheid en een leuke heri-
nnering naar huis.
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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
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3.4 Felix Zhang - (10 Jaar)
4.4 Bent Veraa - (14 Jaar)
7.4 Sander van Geenen - (11 Jaar)
9.4 Jurre van den Hooven - (12 Jaar)
10.4 Isa Widdershoven - (16 Jaar)
10.4 Mirthe Klijn - (10 Jaar)
12.4 Linde Akkermans - (12 Jaar)
12.4 Floor Aerts - (11 Jaar)
13.4 Mara van Overdijk - (9 Jaar)
16.4 Jelle van den Hooven - (19 Jaar)
16.4 Tijn van der Krabben - (5 Jaar)
17.4 Iris Hooijmaijers - (19 Jaar)
18.4 Max van der Schans - (14 Jaar)
18.4 Maud van Caulil - (13 Jaar)
18.4 Jenna Pullens - (13 Jaar)
18.4 Luuk Pullens - (13 Jaar)
19.4 Gijs van Bladel - (11 Jaar)
20.4 Jari Rijks - (14 Jaar)
20.4 Xeppe Klerks - (6 Jaar)
21.4 Joosje Fliervoet - (16 Jaar)
21.4 Isabel van Alebeek - (13 Jaar)
22.4 Eline Moolenschot - (11 Jaar)
22.4 Mats Widdershoven - (7 Jaar)
23.4 Lars Damen - (14 Jaar)
23.4 Janne van Hulten - (8 Jaar)
25.4 Meike Jansen - (13 Jaar)
26.4 Aron van Lee - (19 Jaar)
26.4 Mark van de Ven - (10 Jaar)
27.4 Joris de Jong - (19 Jaar)
28.4 Liza van Hest - (28 Jaar)
28.4 Spike Knippels - (11 Jaar)
30.4 Marcel Verwiel - (52 Jaar)
30.4 Thijmen van Nijen - (7 Jaar)
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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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WEEKENDJE BIJ DE DIONE GIDSEN
De Dione gidsen zijn een aantal weken geleden op een weekendje in Tilburg geweest. 
Er stond een rustige avond op de planning en nadat iedereen zijn bed had klaargemaakt 
konden we beginnen met een gezellig spelletje weerwolven. De staf was nog bezig met 
het uitladen van de auto toen opeens Fleur weg bleek te zijn. Ze zat opgesloten en vast-
gebonden in de auto van Bas, en de sleutels waren ineens nergens meer te bekennen.. 
Gelukkig vonden de gidsen een brief bij de auto die vertelde wat ze moesten doen om Fleur 
vrij te krijgen. Er moesten verschillende opdrachten worden gedaan en er werden meer-
dere brieven gevonden om steeds dichter bij de oplossing te komen. Gelukkig hadden we 
een groep slimme en stoere meiden bij die alle opdrachten goed hebben kunnen uitvogelen 
en zo hebben ze Fleur uit de auto kunnen redden. Goed gedaan allemaal! We hebben nog 
even lekker binnen opgewarmd met een beker lekker warme chocolademelk en een nieuw 
spelletje weerwolven. Hierna zijn we allemaal lekker gaan slapen.  

JANTJE BETON
afgelopen maand vond de collecte 
voor Jantje Beton plaats. In Waal-
wijk wordt deze door Scouting AZG 
verzorgd. Dit doen we graag want de 
helft van de opbrengst is voor onze 
groep. De watergidsen en zeeverken-
ners offeren samen met een clubje 
(oud-)stafleden een paar avonden 
vrije op om ergens in Waalwijk een 
rondje met de collectebus te lopen. 
In totaal werd er deze keer 2100 euro opgehaald en dat is dus mooi 1050 euro voor de 
groep. Alle collectanten bedankt voor jullie inzet !

PAASWEEKEND
De filoen, had afgelopen 
zaterdag een gezellig paas 
weekend. Alleen was een 
ding een beetje jammer dat 
alle paas eieren op waren. 
Gelukkig had de paashaas 
nog wel heel veel lekkere 
snoepjes die konden de 
kabouters verdienen als ze 
de vraag of de opdracht goed 
hadden uitgevoerd! Dat 
was weer een gezellig paas 
weekend! Met lekker veel 
snoepjes!:)
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Elzenweg 33D, 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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JORDY WINT BELONING VOOR VINDEN VAN JIP!
Jip de Kip was verdwaald in waalwijk. Maar 
gelukkig niet lang! Al snel heeft Jordy van de 
Sionie Jip gevonden. Goed gedaan Jordy!
Jordy heeft Jip, met behulp van een tip op 
facebook, gevonden bij het parkpaviljoen. 
Als dank heeft Jip Jordy een zak vol met 
zijn heerlijke eieren gegeven. Jip is gelukkig 
niet lang weg geweest, maar de geruchten 
gaan dat hij misschien wel vaker verstopt zal 
worden. Wie weet waar hij de volgende keer 
zal wezen.
Intussen zal Jordy lekker smullen van zijn 
eieren

KLEURPLAAT
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LEVEND MASTERMIND - WIJKSPEL IN BESOYEN

Het begint inmiddels een bekende activiteit te worden in Waalwijk. Twee keer per jaar or-
ganiseert onze groep een groot spel ergens in een wijk in Waalwijk en nodigt alle kinderen 
uit die wijk uit om mee te spelen. Het doel; een leuke middag voor onze eigen kinderen in 
een andere spelomgeving en tevens hopen we de zichtbaarheid van de AZG in Waalwijk 
hiermee te vergroten. Hopelijk leidt dit tot aanwas van nieuwe leden. Afgelopen zaterdag 
12 maart werd het wijkspel wederom georganiseerd. Ditmaal aan de Gradenboog in de 
wijk Besoyen. 

Levend Mastermind

De leden werden in kleine groepjes verdeeld met daarbij 1 staflid. Bij de centrale post staat 
een overzicht met kleurcodes die de kinderen moeten verzamelen bij verschillende posten 
in de wijk. De kinderen besluiten voor een bepaalde kleurcode te gaan (hoe meer kleuren, 
hoe meer punten) en gaan de wijk in met een wit kaartje met vakjes om kleuren te ver-
zamelen in de juiste volgorde. 

Het spel werd moeilijk gemaakt omdat er een aantal tikkers rond liepen. Werd je groep get-
ikt, dan kreeg je een zwarte stempel/markering op je kaart en dit betekent het einde van de 
kleurenreeks. Aan het einde van het spel bleek een groepje van de sionie-horde de winnaar. 

Met 35 aanmeldingen van buitenaf was het spel ook qua ledenwerving een goede editie. 
Het is te hopen dat er van deze kinderen wellicht een aantal wat vaker langs komen om 
mee te draaien met een van de afdelingen!
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Collse Hoefdijk 16, NUENEN
Vughterweg 4J, ‘S-HERTOGENBOSCH
Telefoon 088 - 374 23 74
www.trivent.nl
info@trivent.nl
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RISICO OP DE HELLING
Het is al weer enkele weken geleden 
dat de Risico voor groot onderhoud 
de kant op is gegaan bij scheepswerf 
Nieuwenhuijsen in Geertruidenberg.

Eens in de 5 jaar moet de Risico voor 
groot onderhoud op de kant. Dit is 
een hele operatie, aangezien het schip 
zo’n 130 ton weegt.

Nadat de Risico op de kant is gegaan 
is de dikte van de romp gemeten. Na controle hiervan bleken 
er op zo’n 4 plaatsen gaten te zitten in de Risico, waardoor we 
zouden kunnen gaan zinken. Naast deze gaten waren er ook 
veel plaatsen waar het ijzer te dun is. Er moeten heel erg veel 
platen ijzer tegen de Risico aan worden gelast om weer veilig 
te kunnen varen. Dit gaat ook erg veel geld kosten.

Om veilig te kunnen lassen moeten we al het zand en vuil dat 
in de Risico onder de vloer ligt weg halen. Dit is niet zo ee-
nvoudig en een erg smerig werkje, waar we komende weken 
druk mee aan de slag gaan. Als er nog mensen zijn die een 
woensdagavond wat tijd over hebben, dan…….

Hopelijk kan de Risico over een paar weken weer veilig te 
water en kunnen we er weer mooi een aantal jaar tegen aan.

 SCHIP AHOY!



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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Bevers
Het wordt weer lekker zon-
nig weer. Tijd om naar 
buiten te gaan! Verveel je je 
een keer? Bedenk wat jullie 
op de scouting altijd doen. 
Dat kun je thuis vast ook 
met je vriendjes en vriend-
innetjes doen. Je begint dat 
natuurlijk met het open-
ingsliedje. Wie speelt de lei-
ding?

Kabouters
Het is lente, maar jij hebt 
de zomer in je bol! Je bent 
lekker veel buiten aan het 
spelen en je zou wel wil-
len gaan zwemmen. Daar is 
het helaas nog te koud voor. 
Maar doen alsof kan altijd! 
Ingrediënten voor een zom-
erse lentedag: Een BFF, een 
bad vol schuim, een bikini, 
zonnenbril en een melige 
bui!

Welpen
Iedere zaterdag ga jij weer 
met veel zin naar de scout-
ing! Je leiding weet altijd 
weer een cool programma 
te verzinnen! En nu het 
mooi weer wordt gaan jullie 
weer lekker veel naar buiten. 
Yess!!

Gidsen
Het wordt een maand, met 
veel leuke dingen op het 
programma! De groepsdag, 
rsw en andere mooi-weer-
programma’s! Iets gênants 
gebeurt? Je kunt er maar 
beter om lachen. Jouw 
maand, kan toch al niet 
meer stuk!

Verkenners
April wordt voor jouw een 
maand vol leuke dingen. 
Met het mooie weer lijken 
jouw school opdrachten een 
stuk minder erg. Ook op 
de scouting gaan jullie iets 
doen wat jij ontzettend gaaf 
vind! Misschien een idee 
om het thuis een keer over 
te doen met vrienden?

WGA
Spring is in the air! De da-
gen worden warmer en jij 
geniet hier ontzettend van! 
Op de scouting gaan jullie 
dan ook steeds vaker naar 
buiten. Helaas is het vaak 
ook voor klusjes. Maar met 
zulke maffe vriendinnen en 
zo’n gezellig stafteam, is ei-
genlijk alles leuk!

WVA
Eindelijk weekend! De za-
terdagen zijn de hoogtepunt 
van je week. Het weer wort 
beter en daarmee voel je je 
meteen ook een stuk vrolijk-
er. Je besluit wat vaker lekker 
de buitenlucht op te zoeken. 
Sporten, stukje wandelen, of 
gewoon lekker chillen? Wat 
het ook is, het doet je goed.  

Staf
Sun is shining and so are 
you! Jullie gaan op de zaterd-
agen lekker naar buiten en je 
weet weer waarom scouting 
zo geweldig is. Je krijgt zin 
om iets te ondernemen. Hou 
je niet in, jouw idee wordt 
erg gewaardeerd! Go for it!

HOROSCOUT APRIL
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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
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VADER-ZOON-WEEKEND WAINGUNDJA 2016
Op zaterdag 19 maart was het weer tijd voor het jaarlijkse festijn, voor vaders en zonen, 
van de Waingundja horde. Het was namelijk weer tijd voor het vader-zoon-weekend...!
Om de vaders al meteen flink aan het zweten te zetten, begon de avond met het koken 
van een heerlijke scoutingmacaroni. Ondanks de wat lage verwachtingen smaakte de 
scoutingmacaroni meer dan top en was er een goed begin gemaakt voor wat er nog ging 
volgen. Omdat de avond begon op de Lunt en het weekendje eindigde bij scouting Jan de 
Rooij moest er een heuse oversteek plaatsvinden. De oversteek vond plaats op de fiets en 
een fietsttocht zonder opdracht zou natuurlijk geen echte scouting tocht zijn. De vaders en 
zonen kregen een feest-achtig masker mee en de opdracht om hiermee een originele foto te 
gaan maken. 
Eenmaal aangekomen bij de Jan de Rooij stond er een casino klaar, weliswaar zonder echt 
geld ( ;-)). Met dank aan onze scouting vrienden werd het een enthousiaste avond en heeft 
het casino veel verlies geleden. De welpen waren wel toe aan een echt Holland Casino! 
Helaas voor de welpen was het na een kort kampvuur bedtijd, maar voor de vaders ging het 
door tot in de late (gezellige!!) uurtjes.
Niet helemaal fris en fruitig begon de dag weer vroeg, met in plaats van een krijsende haan 
wat lawaaierige welpen... Toen kon de zondag natuurlijk weer goed beginnen en kwam er 
een heuse circus directeur aanlopen. Deze beste man had onze hulp nodig en vroeg of wij 
een spectaculaire circus act wilde verzorgen. Daar zeiden wij natuurlijk geen nee tegen, op 
de vroege zondag. Met alle vrolijke papa's zijn de kinderen hier super in geslaagd en heb-
ben de moeders aan het einde van het weekend hier nog van mee mogen genieten.
Wij van de Waingundja willen graag de ouders, welpen en helpers bedanken voor een meer 
dan geslaagd top weekend! Wij hebben al zin in kamp! Jullie ook?!
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AZGEPUZZEL






