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AZGOEIENDAG
Goeiendag! Het is alweer
mei en er ligt weer een
nieuwe Yell voor jullie
klaar. De afgelopen maand
is het natuurlijk
Koningsdag geweest en
voor de kinderen betekend
dat: koningsspelen! Ook bij
de AZG werden deze
gehouden. Niet op de dag
zelf, maar de zaterdag erop.
Het mocht dat nog wel
april zijn, maar voor de
meeste kinderen was het al
meivakantie. Dat was bij
sommige afdelingen duidelijk te merken aan hun
ledenaantallen. Toch mocht
dat de pret niet drukken en
zijn er leuke programma's
gedraaid! Deze zijn natuurlijk terug te vinden in deze
Yell. Hopelijk is iedereen er
volgende week weer bij,
want dan gaan we zonnige
dagen tegemoet. Laat de
zomerprogramma's maar
komen!

AZGENDA
13-14/5
20/5
20/5

RSW
Sportdag wek’s
Staf bbq

4-5/6
10-11/6

LSW
sportweekend

14/7
15–22/7

Kampstart
Zomerkamp

26/8

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 groepsblad van scouting AZG
Waalwijk.

Startactiviteit staf

2/9
9/9
16/9
22-23/9

Start afdelingen
Mini 80
Overvliegen
Scout-in

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 .

LEDENTELLER

VOLGENDE UITGAVE:
3 Juni
INLEVERING STUKJES :
30 mei

251 Jeugdleden
84 Stafleden en medewerkers
116 Oud-stafleden
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2

NOODTELEFOON
Hoofdkwartier : 339030
de Lunt :
342144

de nieuwe Yell

OPEN DAG BIJ DE BEVERS!
Op zaterdag 15 april hebben met de bevers een open dag gehouden
op het Hoofdkwartier. Dit stond helemaal in het teken van Pasen
en de bevers konden natuurlijk niet achterblijven. Door een enthousiaste moeder zijn wij allemaal geschminkt als haasjes en zelf
hebben we hier mooie oren bij geknutseld. Bij Pasen horen natuurlijk eitjes en deze zijn dan ook veelvuldig geschilderd. Door het
konijn wat ons op kwam zoeken, werden de chocolade eitjes verstopt en deze hebben we in teams proberen te zoeken. Uiteindelijk
had hier het blauwe team gewonnen, omdat zij als eerst alle eitjes
hadden gevonden. De paashaas was erg trots op ons en zij zei dat
wij van harte welkom zijn om haar nog eens te helpen. Hopelijk
hebben de bevers thuis hun zoekkunsten nog kunnen laten zien!
We hopen dat de kindjes die zijn wezen
kijken op de open dag het ook erg naar hun
zin hebben gehad. Zij zijn natuurlijk altijd
welkom om nog eens mee te draaien!

Veel zonnige groetjes van de staf van de
Hotsjietonia en Lange Doener

LANDELIJK OPSCHOONDAG
Zaterdag 25 maart zijn de ODA gidsen goed bezig geweest voor nationale opschoondag.
Ze hebben hun vrouwelijke talenten naar boven gehaald en zijn gaan schoonmaken. Dit
hebben ze gedaan bij de Albert Heijn de Els in Waalwijk. Uiteindelijk zijn we geslaagd met
ongeveer 20 vuiniszakken vol afval en met heel veel dingen die niet in een vuiliniszak pasten. Na hun inspanningen kregen ze wat te eten en te drinken. Maar als grote verrassing
kregen ze van de AH een muziekbox
in de vorm van een bierkrat.
namens de staf: Goed werk dames!!

AZG Scouting Waalwijk
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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
- Partytenten (6x8m, zelf opzetten/afbreken)
- Tafels en banken
- Terrasverwarmers
- Kano’s10 stuks op trailer, inclusief zwemvesten

Grotestraat 163
5141 JR Waalwijk
tel. 0416 332370
e-mail : gert@hensschilderwerken.nl

AZG Scouting Waalwijk
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STOKEN MET DE DIJK JANNEKE
In het paasweekend hebben de kabouters
van de Dijk-Janneke op de Lunt gedraaid.
We hebben die dag ons eigen fikkie gestookt
en dat natuurlijk niet onbenut gelaten.
Boven dit vuur hebben wij namelijk ons
eigen paasbrood gebakken in 100% scouting stijl. De groep is in tweeën gedeeld, één
groep ging het brooddeeg klaar maken terwijl de andere groep stokken ging verzamelen om het brood aan klaar te maken boven
het vuur. Toen de groep met de stokken terugkwam en het brooddeeg klaar was, heeft
iedereen zilverfolie om de stokken gedaan
zodat de stokken boven het vuur gehouden konden worden. Om de folie kwam het deeg.
Terwijl dat de kabouters druk waren met het folie om te stokken doen, heeft de leiding
gezorgd dat het vuur brandde. Alles
kwam mooi tegelijk uit en we konden
meteen aan het broodbakken beginnen.
Het duurde wel even voor het brood
klaar was om te eten, maar gelukkig
hadden alle kabouters veel geduld en
aan het eind van de middag wat lekkers om te eten.

KONINGSSPELEN BIJ DE LANGE DOENER BEVERS
Op zaterdag 22 april hebben de bevers van de Lange Doener Kolonie mee gedaan aan de
koningsspelen. Er werd gestreden om punten te verdienen. Als er meer dan 100 punten
werden gehaald, dan konden de bevers een lintje winnen!
Er werden diverse spellen gedaan. Zoals snoep happen, kroon de koning, estafette, verstoppertje, quiz, vlaggetjes kleuren, kroontje leggen, konings-sjoelen en nog veel meer.
Aan het einde van de middag hadden alle bevers elk meer dan 100
punten verdiend, en werden de lintjes uitgedeeld.
Wij zijn super trots dat alle bevers het hebben gehaald!
Het was een drukke, gezellige en leuke middag!
Groetjes Staf Lange Doener Kolonie
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

HIGH TEA IN VERNIEUWDE FILOEN RUIMTE
Deze maand hebben wij eindelijk weer in onze ruimte gedraaid. Nadat er door veel mensen
is geklust, waaronder het materiaalbeheer, konden we weer
onze mooie ruimte in. We willen daarom ook iedereen
bedanken die heeft geholpen! We hebben dit natuurlijk
ook een beetje gevierd met een heerlijke high met de
meiden. Iedereen mocht iets lekker meenemen van huis.
Er waren heel veel knakworstjes in bladerdeeg, maar ook
taarten, zelfgemaakte eiersalade met toast, cupcakes en
zelfs gezonde fruitspiesjes. We hadden zoveel eten dat we
heel de scouting wel hadden kunnen trakteren.....maar het
zit lekker in onze buikjes. Aangezien dit zo lekker was,
gaan we er vanuit dat er kamp ook eens een keer wordt
meegeholpen met koken ??

Ook hebben we deze maand een beautymiddag gedaan,
met maskertjes, nagellakbingo en make-uppen. Natuurlijk
deden de stafleden ook mee....of je nu een jongen of een
meisje bent, alles kan bij de Filoen!

Liefs de Filoen

SCOUTING ACADEMY
Binnen scouting AZG bestaat al jaren de gewoonte om onze vrijwilligers op te leiden tot
staflid. Scouting Nederland biedt hiervoor een training aan die via de regio aan de stafleden wordt gegeven. Deze training wordt regelmatig aan de huidige tijd aangepast. Tegenwoordig wordt de training gegeven onder de noemer Scouting Academy en bestaat hij uit
diverse compententies. Wanneer een staflid over alle benodigde competenties beschikt
dan kwalificeert hij zich. Dit kan zijn voor bijvoorbeeld leidinggevende, teamleider of een
kampkwalificatie. Afgelopen maand kwalificeerde de eerste stafleden zich als leidinggevende. Kari-Ann, Nikkie en Robin gefeliciteerd !

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

AZGEKLEUR

AZG Scouting Waalwijk
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WEEKENDJE WGA
22 op 23 mei hadden de meiden van de WGA een weekendje verdient. Ze vertrokken
zaterdagochtend om half 10 vanuit de Lunt. Voor ze wisten waar ze heen gingen, moesten
ze eerst een paar raadsels oplossen. Dat was gelukkig zo gedaan. De uitkomt was De drie
Linde. Door middel van google Maps konden ze de weg makkelijk vinden. Wat een uitvinding! Wij hebben geen ouderwetse tochttechnieken meer nodig ;) Maar omdat ze er niet
te snel over mochten doen, hebben we wel iets anders bedacht om ze om het pad te leiden.
Ze moesten namelijk onderweg het voorwerpenbingo spel spelen. Bij dit spel kregen ze allemaal een kaart met verschillende voorwerpen die je wellicht onderweg kon tegenkomen.
Wanneer je alle voorwerpen had gevonden die op je kaart stonden, moest je via de app een
spraakbericht opnemen waarin je heel hard BINGO roept. De eerste en enige die dat heeft
gedaan was Manel. Wat een topper!
Eenmaal aangekomen bij de Drie
Linde, stond er een verassing voor
ze klaar: Een ijsje! Ze mochten
hier heerlijk lang van genieten,
want wederom mochten ze niet te
lang over de volgende tocht doen.
Daarom was ook voor deze locatie,
de eind bestemming, een puzzel
gemaakt. Over deze puzzel deden
de meiden dan ook iets langer.
Maar gelukkig stonden alle neuzen
de goede kant op en kond de tocht
richting Udenhout zich voort
zetten.
Bij Udenhout stond pas echt het
grote gave middagprogramma te
wachten. Iets wat de meiden echt verdiend hadden: Bubbelvoetbal! Als levensgrote ballen
rolde meiden het veld over en rennend achter een voetbal om te scoren. Er werd fanatiek
gevoetbald, maar er werd al even fanatiek gekoprold. Wat was het een gelaagde middag!
Na de actieve middag hadden de meiden honger. Ze mochten zelf naar de supermarkt om
tappas te halen. Ze hadden geen pannen, borden, bestek of ander keukengerei, maar voor
de meiden van de WGA is dat geen enkel probleem. Er was een oven aanwezig, dus dat
was genoeg. Bovendien verstaan zij onder tappas waarschijnlijk iets heel anders, dan dat jij
nu in je gedachten hebt. Als het maar lekker is en niet teveel moeite, toch?
Na het avondeten was iedereen moe en was het tijd voor een rustmomentje. Ondertussen
mochten ze ook nog even oefenen voor de playbackshow. De playbackshow was een heus
succes. Met acts als: party in de USA, K3, Grease en de scoutingshake, was de toon gezet.
Alles is gefilmt, maar what happens in Udenhout, stays in Udenhout.
Het was een heel leuk weekend!
Groetjes,
De WGA
AZG Scouting Waalwijk
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RSW 2017
Het komt er weer aan! de RSW 2017.
Dit jaar zullen de Regionale scouting wedstrijden plaats
vinden op 13 & 14 mei.
Het thema is Superhelden !!!!!
Het gaat over Frank, hij is een superheld die zijn krachten
kwijt is. In eerste instantie zit hij bij de pakken neer, maar
na verloop van tijd bedenkt hij alternatieven om te gaan
doen.
Heb jij je superheldenpak al klaar liggen?

EINDELIJK WEER ZEILEN !!
Afgelopen winter is het weer hard gewerkt door de waterafdelingen om de vletten gereed
te krijgen voor het nieuwe zeilseizoen, Een aantal weken geleden was het zover en werden
de vletten te water gelaten. Met wisselend succes is er de afgelopen weken al gezeild. Voor
zeilen heb je namelijk wind nodig en die is er soms bijna niet en dan weer veel te veel.
Om met al deze soorten wind om te kunnen gaan en om het zeilen goed onder de knie te
krijgen worden de onervaren zeeverkenners en watergidsen begeleidt door oud-(staf)leden
van de waterafdelingen die hun kennis over dragen aan een nieuwe generatie zeilers. Hierbij wordt naast de praktijk ook de theorie niet vergeten want het is wel handig om te weten
welke vaarregels we in Nederland hebben afgesproken.

AZG Scouting Waalwijk
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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

Collse Hoefdijk 16, NUENEN
Vughterweg 47J, ‘S-HERTOGENBOSCH
Telefoon 088 - 374 23 74
www.trivent.nl
info@trivent.nl

AZG Scouting Waalwijk

13

VERJAARDAGEN

1.5 Pascal Wingelaar - (Batavierentroep)
1.5 Ian Collard - (Clemenstroep)
1.5 Fenna van Bergen - (Filoen Kabouters)
2.5 Isa Kerkhof - (WGA 374)
2.5 Melle van de Ven - (Clemenstroep)
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 Nika van Zanten - (WGA 374)
7.5 Noa Kemmeren - (Sioniehorde)
8.5 Sanne van der Wilk - (Flexteam)
8.5 Nova de Klein - (Oda Gidsen)
10.5 Jordy Moonen - (WVA 27)
10.5 Luuk van Laarhoven - (Waingundjahorde)
12.5 Marit Pullens - (Oda Gidsen)
16.5 Betul van Waart - (Dione Gidsen)
16.5 Roel Boogers - (Clemenshorde)
17.5 Tini Mulders - (Bestuur)
17.5 Eline Schuijffel - (Dione Gidsen)
20.5 Jochem Oosterhuis - (WVA 27)
20.5 Thom Veraa - (WVA 27)
20.5 Vanille Brokken - (Filoen Kabouters)
21.5 Yoush van Vlimmeren - (Flexteam)
21.5 Abigail Martijn - (Oda Gidsen)
22.5 Simone van Balkom - (Hotsjietonia Bevers)
22.5 Nicole van Balkom - (WGA 374)
22.5 Pam Klerx - (WGA 374)
23.5 Anne Mos - (Oda Gidsen)
23.5 Romey Staal - (Dijkjanneke Kabouters)
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 - (Filoen Kabouters)
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

STEDENTRIP DIONE
We zijn met de Dione deze maand als kersterrenuitje op stedentrip door Nederland gegaan.
Een dagje treinen met de leukste steden van Nederland. Er was steeds een strijd in de trein
en vervolgns in de stad daarna. De winnaar hiervan mocht dan kiezen wat de volgende
stad ging worden. Hiervoor hadden ze allemaal een kaart met alle trajecten in Noord- Brabant, Noord- , Zuid - Holland. We zijn vertrokken in Den Bosch en hebben vervolgens
Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Den Haag gehad.
Hier hebben we mensen verkleed als pikachu gezien in Utrecht, ruzie gemaakt met een
straatartiest in Amsterdam (oeps..), iks gegeten in Haarlem en frietjes in Den Haag.

Vervolgens sliepen we in de blokhut net voor Den Bosch, dat witte gebouw bij die pony's,
ken je dat?
Zon, leuke mensen, pikachu's, een terrasje (voor de staf), alle steden hierboven bezocht en
bovendien veel plezier, het stedentrip weekendje was meer dan geslaagd.
Dione out

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

OEFENKAMP BEVERS
Het grote zomerkamp is natuurlijk voor veel bevers erg spannend. Wat gaat er dan allemaal gebeuren? Wie kamt er dan
mijn haren? Wat als ik een beetje heimwee heb? Daarom hebben wij op een zaterdagmiddag geoefend voor dit grote kamp.
De dag begint natuurlijk altijd met opstaan en dat was deze
middag niet anders. De bevers lagen zogenaamd te slapen en
de staf kwam hen wakker maken. Ook kan het ontbijt niet
ontbreken, een heerlijk Maria koekje met hagelslag. Hierna
kwam een grote verrassing, want koningin Maxima kwam
langs. Er was een groot probleem: De kroon van de koning
was kwijt en wij konden haar misschien wel helpen met het
vinden van de kroon. Dit lukte gelukkig en de koningin was
hartstikke blij. Na wat lekkers en wat te drinken, gingen de
bevers corveeën. Een aantal groepjes hadden geluk: opruimen en hout sprokkelen! Een ander groepje had een wat
minder leuke taak: de toiletten poetsen. Stiekem was dit toch
wel grappig en leuk om te doen, maar dat hebben ze natuurlijk niet hardop gezegd. Hierna werd er aan het logboekje
gewerkt. Op het grote kamp gebeurt dit ook, zodat de papa’s
en mama’s een beetje kunnen zien wat wij elke dag gedaan hebben. Om de dag af te sluiten,
hadden Babbel en Juffrouw Pirouette had kampvuur aan gestoken. Na een aantal liedjes te
hebben gezongen, was het dan tijd om weer ‘naar bed te gaan’. Alle bevers hebben zo op de
zaterdagmiddag een idee gekregen wat we op het zomerkamp gaan doen. Het was zo leuk,
dat we blij zijn dat we in de zomer 5 dagen weg zijn!

Groetjes Juffrouw Pirouette, Pompedomp en Babbel

AZG Scouting Waalwijk
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PASEN BIJ DE CLEMENSHORDE
De Clemenshorde heeft de zaterdag voor Pasen een
paasprogramma gehad. De staf had eieren gekookt om
te stiften en dit werkte goed. Het bewerken van de eieren
met stift is namelijk meer welpvriendelijk! Daarna heeft de
staf chocolade eieren en de gestifte eieren verstopt. Deze
gingen de welpen enthousiast zoeken! Sommige eieren
waren moeilijk te vinden, anderen weer wat makkelijker.
Na het zoeken gingen we overgooien met de gekookte
eieren. Kygo, Jip en Daan kwamen erachter dat niet alle
eieren gekookt waren. Dit is te zien op de foto’s. Deze middag werd afgesloten met een potje britse bulldog en Kaa
(die ons deze zaterdag kwam helpen) won van alle welpen!

Gezocht: werkende gebruikt tafelmodel-koelkast
Hierbij een oproep namens het ROT
(risico onderhouds team).
Zij zijn opzoek naar een werkende gebruikt
tafelmodel-koelkast voor op de Risico.
Om het de afdoener gemakkelijk te maken
kunnen zij de koelkast zelf komen ophalen.
Heb je er een of ken je iemand die er een
voor ze heeft? Stuur dan een mail naar:
msrisico@scoutingazg.nl

SAFE THE DATE!
Zaterdag 10 juni opent de WGA voor de tweede keer de
deuren van hun pop-up restaurant. Dit wil je niet missen!
De voorbereidingen zijn al in volle gang en over een paar
weken krijgen jullie een officiële uitnodiging. Traditioneel
wordt deze ook naar onze koningin Maxima gestuurd.
Hopelijk heeft onze eregast dit jaar wel een plekje vrij in
haar agenda.
Een tipje van de sluier: dit jaar is het thema: Italië!

AZG Scouting Waalwijk
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SIONIEHORDE LEERT EHBO
Voor een pleister plakken
, een wond verbinden, de
stabiele zijligging en vele
andere medische eerst hulp
kun je voortaan de hulp inroepen van de welpen van
de Sioniehorde. Door middel van een heuse 'Eerste
Hulp' workshop hebben
de welpen veel medische
kennis opgedaan. Allemaal
haalden zij hun diploma.
Gefeliciteerd !

