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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:
5 november
INLEVERING STUKJES :
31 oktober

251    Jeugdleden

84 Stafleden en medewerkers

LEDENTELLER

116 Oud-stafleden

AZGOEIENDAG AZGENDA

NOODTELEFOON
Hoofdkwartier : 339030
de Lunt : 342144

3-4/11 Speelgoedbeurs
26/11 Sinterklaas

9/10/12 ophalen kerstster-
ren

 

Goeiendag! We zijn er weer 
met weer een prachtige 
nieuwe Yell voor je klaar! 
Wat is er in oktober alle-
maal gebeurd en wat gaat 
november ons brengen? De 
nieuwe Yell is ook dit keer 
op de hoogte van alle in's 
en out's van de AZG. Zo 
weten we bijvoorbeeld dat 
er in oktober de joti-jota 
heeft plaatsgevonden, dat 
de wildevaart op intro-
weekend is geweest en dat 
er een heuse vossenjacht is 
georganiseerd. Ook weten 
we wat de sterren voor jou 
voorspellen in november. 
En natuurlijk zijn we op de 
hoogte van de plannen van 
de komende maand. Wil je 
niets missen? Lees dan 
gauw verder?
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HOTSJIETONIA EN WGA KNUTSELEN SAMEN
Afgelopen zaterdag hebben de watergidsen de Hotsjietonia kolonie heel goed geholpen. We 
draaiden deze dag samen en het was aan de meiden om te beslissen hoe en wat we gingen 
knutselen. In groepjes van ongeveer 4 bevers werd er doorgedraaid langs de 4 verschillende 

knutselwerkjes. Bij elk groepje legden de watergid-
sen uit wat de bevers gingen maken en hielpen ze 
hierbij, wat een mooi resultaat opleverde! Het was 
dus aan de watergidsen om te kiezen wat er 
gemaakt zou worden, uiteindelijk werden dit: een 
gitaar, een pauw, een egel en een kikker. Op het 
laatste buitenspeelmomentje en de kleine ranjapau-
ze na zijn de bevers de hele dag lekker bezig geweest 
met de knutselwerkjes en uiteindelijk hebben ze de 
prachtige creaties ook weer mee naar huis kunnen 
nemen. Al met al, het was een geslaagde middag en 
watergidsen: bedankt! 

DIERENDAG
Op 1 Oktober kwamen de Bevers van de 
Lange Doener Kolonie alweer helemaal in de 
dierendag-stemming. Zij zijn namelijk naar 
de kinderboerderij geweest! Hier hebben ze 
een heuse rondleiding gekregen van Rebbel, 
waarna ze helemaal vrij waren om zelf de rest 
van de dieren te ontdekken. Hier waren ze heel 
druk mee! Alle verschillende geitjes, schapen, 
cavia’s en konijnen moesten natuurlijk met veel 
liefde worden overspoeld! Vooral het geitenver-
blijf en de lieve, zachte cavia’s waren favoriet bij 
onze lieve Bevers! Daarnaast konden ze zichzelf 
helemaal uitleven op het nieuwe klimrek.
Halverwege de middag had de staf nog een 
verassing voor de kinderen. Vanwege het 
mooie weer kregen we vandaag geen ranja bij 
de pauze, maar waterijsjes! De Bevers mochten 
kiezen uit peer of aardbij (peer was over-
duidelijk favoriet). 
Al met al was dit een zeer geslaagde middag!

Groetjes van de LangeDoensers!
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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
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VLETTEN UIT HET WATER!
Zaterdag 22 oktober was het 
moment weer daar,
het was weer de welbefaamde 
‘vletten uit het water dag’.
Om 9 uur waren alle leden 
weer aanwezig om de handen 
uit de mouwen te steken. 
Ook mochten wij weer van 
de steun van Marcel Neggers 
genieten. Zoals elk jaar kwa-
men we wat stroef op gang, 
maar na enige tijd liep het als 
een trein.
De helft in de haven en de helft op de lunt. De jongens hebben hard gewerkt. Als belon-
ing voor dit alles hebben ze zichzelf nog getrakteerd op een over heerlijke durum doner. 
Na lekker te hebben gegeten hebben we alles opgeruimd en zijn onze leden weer naar huis 
gegaan.

Namens de staf van de WVA, 
Bedankt voor het harde werken!!

VOGELHUISJES TIMMEREN

Wie zegt dat dames niet kunnen timmeren?
We zijn met de Dione vogelhuisjes gaan timmeren of tenminste een poging tot.
De dames hadden eigen zagen en hamers meegenomen en konden zo aan de slag.
Na het verplaatsen van de grote kar vol met hout was hammertime.
Lastig als het hout niet dezelfde maat is als op de tekeningen.
Gelukkig kunnen onze dames cijfers omrekenen.
Tenminste dat dachten ze, dat gat aan de bovenkant is voor 
merels toch?
Na wat meten, zagen, timmeren en bijzagen, waren daar dan 
toch de vogelhuisjes.
De gaten vonden wij borring om de kinderen te laten doen dus 
die hebben wij geboord.
Ten slotte was spijker rapen en konden de dames met vogel-
huis naar huis.

Mocht je komende weken een spijker tegen komen op de Lunt.

Wij waren het niet  ;-)

Gr. De Dione
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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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GOLVEN BIJ DE EFTELING!
Vorige week zaterdag mochten bijna alle afdelingen van de scouting AZG komen  golven 
bij de Efteling, zo ook de Clemenshorde! Er 
waren 3 verschillende onderdelen: verslaan, 
chippen en putten. Buzzy kon erg ver slaan, 
maar hij had wel verloren met putten van 
Kigo. Na de 3 rondes mocht iedereen raden 
hoeveel golfballen er in de vaas zaten. Als 
je diegene bent die het goed geraden heeft, 
win je 2 kaartjes voor de efteling! De uitslag 
is nog niet bekend, dus we zijn benieuwd! 
Verder zijn we nog spelletjes gaan doen 
met de Clemenstroep, om de dag leuk af te 
sluiten. Ook kregen we allemaal een leuke efteling beker mee naar huis! 

Groetjes,

De Clemenshorde

HOI ALLEMAAL, 

Wat een leuke maand hebben wij achter de rug zeg! We hadden twee bijzondere activitei-
ten, namelijk de ledenwerving vossenjacht en het golven bij de Efteling golfclinic.
De ledenwerving was gezellig want we mochten allemaal een vriendje of een vriendinnetje 
mee nemen, ook veel kinderen uit de wijk deden mee. We hadden veel vossen gevonden. 
We willen de organisatie bedanken!
Het golven was ook erg leuk, maar toch wat moeilijker dan gedacht. We hadden gelukkig al 
wat ervaring aangezien we op kamp al zijn gaan glowgolven. De middag had 3 onderdelen 
waarin we technieken leerden. Het moeilijkste was eigenlijk dat je met heel je lichaam stil 
moet blijven staan en alleen je armen de beweging moeten maken, maar…
Wist je dat?
Meike het al heel snel goed kon?
Woepsie het aller slechtste was?
Dat Wamsi dit erg grappig vond?
Dat alle kabouters heel lief dankjewel kunnen zeggen in koor?
Dat het nog best lastig is om ook echt de bal te raken bij golven?
Het golfpark de zelfde lantaarnpalen en prullenbakken heeft als de Efteling?
Bedankt Efteling golfclinic en hopelijk hebben we weer zoveel gave programma’s

Groetjes de Filoen kabouters
P.S. Iedereen succes met kerststerren verkopen.
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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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GOED BEGIN IS HET HALVE WERK !!
En of het een goed begin is; de Nishut staat weer vol met speelgoed na een geslaagde 
inzamelingsdag! 
Ook dit jaar hebben we met de oudstafleden weer vol goede moed de speelgoedbeurs 
georganiseerd. Zaterdag 29 
oktober hebben we met veel 
vrijwilligers al het speelgoed 
opgehaald op verschil-
lende plekken in Waalwijk. 
Gelukkig mooi weer en veel 
enthousiaste mensen met 
enorme hoeveelheden speel-
goed. Komende week gaan 
we het speelgoed sorteren en 
dan natuurlijk op 3 en 4 no-
vember verkopen. We hopen 
dat we wederom een mooi 
bedrag kunnen ophalen voor 
Scouting AZG. 
We houden jullie op de 
hoogte van de opbrengst!

HIJ KOMT HIJ KOMT

Sint Nicolaas is nog niet in Neder-
land, maar scouting AZG is er al wel 
in geslaagd een gaatje in zijn drukke 
agenda te vinden. Zaterdag 26 no-
vember zal hij onze groep bezoeken. 
Binnenkort ontvang je de uitnodig-
ing over locatie en tijdstip.
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JOTI
Afgelopen maand vond de JOTI weer plaats. Dit jaarlijkse evenement bedoelt om scouts 
overal ter wereld met elkaar in contact te brengen is tegenwoordig meer een computer 
weekend. De verkenners en gidsen 
van de AZG hadden zich dan ook 
verzameld op de Lunt  die helemaal 
vol stond met computers en game 
consoles. Op de zaterdag werden de 
leden in groepen verdeeld. De groepen 
werkten een carroussel af  met 4 
onderdelen.  Naast het spelen van com-
puter spelletjes zowel individueel als in 
groepsverband moest ook er ook de pa-

trouille/
ronde 
tent 
worden opgezet om de nacht in door te brengen. Een laatste 
onderdeel van de carroussel was een bezoek aan de bokss-
chool. 
Na de carroussel middag werd er fastfood gegeten. De avond 
werd in de bossen bij het Lido doorgebracht. Hier werd het 
befaamde spel met de gong gespeeld. Na een korte nacht 
werd er op de zondag levend facebook gespeeld. Dit is een 
kruising tussen facebook, een vossenjacht en levend strat-
ego. Rond het middaguur werd de JOTI afgesloten.

VOSSENJACHT
De jaarlijkse ledewerfactiviteit was dit jaar een vossenjacht. Midden in de wijk Bloeme-
noord verzamelde onze welpen , kabouters en bevers zich samen met kinderen in de buurt 
om in kleine groepjes op jacht te gaan naar de vossen die zich in de wijk hadden verspreid. 
De vossen waren deze keer geleverd door de Oda gidsen. Het werd een gezellige middag 
die ook nog enkele nieuwe leden opleverde.
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INTROWEEKEND
WE VAARDEN OP DE BOOT WEG

GEWOON EEN WEEKEND VAN DE LEG
WE GINGEN ALS EEN SPEER

AL ZEILEND NAAR HET ESMEER
WE ATEN PATAT

DAT VONDEN WE WAT
DITMAAL NAUWELIJKS PROBLEMEN

WE GINGEN ZELFS LASERGAMEN
S’ AVONDS WAS ER EEN FEEST
IN GOUD LOS ALS EEN BEEST

TOEN WAS HET KLAAR
WIJ VONDEN HET RAAR

OP NAAR HET VOLGENDE WEEKEND
MET DE BESTE STAF EN LEDEN DIE JE KENT
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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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VERJAARDAGEN
2.11 Maarten Brok - Waingundjahorde  ( 24 jaar)
2.11 Femke Boogers - Dijkjanneke Kabouters  ( 10 jaar)
3.11 Carla van Houten - Groepsstaf  ( 34 jaar)
4.11 Jochem Langerwerf - Risco Team  ( 30 jaar)
4.11 Tijn van Drongelen - Lange Doener Bevers  ( 8 jaar)
6.11 Marcel Neggers - Risco Team  ( 38 jaar)
7.11 Carola Sprangers - Lange Doener Bevers  ( 31 jaar)
7.11 Sjoerd Mulder - Clemenstroep  ( 14 jaar)
7.11 Manel Verhoeven - WGA 374  ( 16 jaar)
8.11 Lotte Kraneveld - Filoen Kabouters  ( 10 jaar)
10.11 Marvin Knippels - Batavierentroep  ( 12 jaar)
12.11 Tristan van der Loop - Clemenshorde  ( 12 jaar)
14.11 Moos van Rees Vellinga - Oda Gidsen  ( 15 jaar)
14.11 Sjors Bijl - Hotsjietonia Bevers  ( 7 jaar)
16.11 Kristian Marijnissen - Sioniehorde  ( 25 jaar)
16.11 Keetje van Rees Vellinga - Dijkjanneke Kab.  ( 10 jaar)
18.11 Anouk van Liempde - Oda Gidsen  ( 14 jaar)
18.11 Sanne de Vries - Oda Gidsen  ( 13 jaar)
18.11 Anna Vugts - Dione Gidsen  ( 12 jaar)
18.11 Friso Boutens - Batavierentroep  ( 14 jaar)
19.11 Anne Klerx - Sioniehorde  ( 20 jaar)
19.11 Vince van Os - Sioniehorde  ( 9 jaar)
19.11 Meike Veldsink - Hotsjietonia Bevers  ( 7 jaar)
20.11 Mia Sophie van Hulten - Filoen Kabouters  ( 9 jaar)
20.11 Mia Maijers - Dijkjanneke Kabouters  ( 8 jaar)
20.11 Finn Meysen - Clemenshorde  ( 8 jaar)
21.11 Daan Weisbeek - Batavierentroep  ( 14 jaar)
21.11 Levi Duursma - Sioniehorde  ( 11 jaar)
24.11 Lois Huijman - Filoen Kabouters  ( 8 jaar)
26.11 Joost Kerkhof - Redactie Nieuwe Yell  ( 45 jaar)
27.11 Floor Bijl - Filoen Kabouters  ( 9 jaar)
29.11 Sterre Ophosrt - Dijkjanneke Kabouters  ( 8 jaar)
30.11 Pleun Fijneman - WGA 374  ( 18 jaar)
30.11 Milan Nellenstijn - Waingundjahorde  ( 11 jaar)



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
November is een drukke 
maand. Er zijn nieuwe bev-
ers in de groep, sinterklaas 
komt weer in het land en de 
kerststerrenactie is begon-
nen.  Het zijn allemaal leuke 
dingen, maar soms ook wel 
spannend. Dat is niet erg. Af 
en toe mag je best lekker op 
schoot kruipen bij je leiding 
of bij papa en mama.

Kabouters
November is voor jou de 
maand van de grapjes. Laat 
je lekker gaan als je helemaal 
de slappe lach hebt. Natu-
urlijk is november ook de 
maand van de kerststerren 
verkoop. Jij gaat er helemaal 
voor! Je bent er ook heel 
goed in.

Welpen
Het wordt kouder en ieder-
een gaat naar binnen. Jij wil 
deze november juist veel 
buiten spelen. Neem ieder-
een mee en laat zien hoe 
lekker het is om nog buiten 
te zijn. Helaas moeten som-
mige dingen nu eenmaal 
binnen. Niet iedereen vind 
hetzelfde leuk en dat moet 
je soms maar gewoon accep-
teren.

Gidsen
Je bent deze maand heel 
gemotiveerd. Geen op-
dracht, taakje of activiteit is 
je teveel. Op scouting komt 
dat goed uit, nu de kerst-
sterren verkoop is begon-
nen. Natuurlijk ga jij voor 
de hoofdprijs! Als je erop let 
dat je tijd voor jezelf neemt 
en je fouten toegeeft, dan zal 
dit een fantastische maand 
worden. 

Verkenners
Jij hebt iets in je hoofd en 
het liefst wil je dat het me-
teen gebeurt. Helaas werkt 
dat niet zo. Misschien raak 
je hier een beetje gefrus-
treerd door, dus pas op 
dat je niet onnodige ruzies 
maakt. Take it easy, dan zal 
je jouw gewilde doel vanzelf 
bereiken.

WGA
Het wordt langzamerhand 
steeds kouder en jij krijgt 
steeds meer zin om lekker 
dicht tegen iemand aan te 
kruipen. Deze maand staat 
voor jou in het teken van 
de liefde en je geniet hier 
enorm van. Als je al een 
vriendje hebt, dan is dat 
mooi meegenomen! Single? 
Dan zal er vanzelf iemand 
op je pad komen. Let er wel 
op dat je jouw pijl op de 

juiste persoon richt, som-
mige mensen hebben niet 
het beste met je voor. 

WVA
In november zal jij helemaal 
op adem kunnen komen. Na 
een paar stressvolle weken is 
het nu tijd om leuke dingen 
te doen. Pak die rust ook, 
die rust vind je bijvoorbeeld 
in het botenwerk. Ondern-
eem dingen die je altijd al 
had willen doen, dat heb je 
wel verdiend!

Staf
Nu het kouder begint te 
worden merk jij om je heen 
dat iedereen een beetje 
down wordt. Bij jou werkt 
dit juist positief. Je houdt de 
vrolijke stemming erin, en 
je ziet dat andere dit van je 
overnemen. Gebruik deze 
enthousiasme om andere te 
motiveren. Bijvoorbeeld bij 
de kerststerrenverkoop.

HOROSCOUT NOVEMBER
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Uw specialist in 
persoonlijke beschermingsmiddelen 

en bedrijfskleding.

www.raschbv.nl
Tel. 0416-376222
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RISICO ONDERHOUD
Nadat scouting AZG, in 1978, de Risico had aangekocht moest deze verzwaard worden om 
beter te kunnen varen. Met een 
vrachtje kolen lag de Risico nor-
maal wel diep, maar zoals de scou-
ting hem gebruikt zou hij te veel 
wind vangen en te weinig water 
hebben voor de schroef.
Voor extra inzinking werd zand als 
ballast onder de vloer van de Risico 
gelegd. Maar omdat zand goed 
water vasthoudt bleek dit toch 
minder handig. Nu zijn we dus 
druk bezig het zand te verwijderen, 
de bodem (= buikdenning) schoon te maken en van een beschermlaag te voorzien. Daarna 
komen er tegels in, zodat de Risico weer zijn diepgang krijgt. Al met al een grote, zware en 
flinke klus en houdt het team de komende winter nog wel even bezig. 

STERKSTE NEST
De welpen van de Waingundja hebben twee weken geleden als programma een wedstrijd 
gedaan om te kijken welk nest het sterkst was. Dit betekent dat er verschillende spelletjes worden 
gedaan met een nest als winnaar. Welk nest aan het eind van de middag de meeste spellen heeft 
gewonnen wint de titel ‘sterkste nest’. We hebben veel leuke spellen met elkaar gedaan onder 
andere: touw trekken tegen elkaar, touw trekken tegen de auto van Akela, een quiz en krukken 
hoog houden. Nest Grijs mocht uit eindelijk zichzelf het sterkste nest noemen. Goed gedaan!
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WAT TE DOEN MET KERSTSTERREN
Twijfel je nog of je 1, 2 of meerdere kerststerren wil kopen? Omdat je niet weet wat je 
ermee moet? Wij hebben tips!





AZGEPUZZEL


