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GROEPSRAAD
Sinds een aantal jaren wordt 2 maal per jaar de groepsraad gehouden. Dit is een speciale vergadering bedoeld om de AZG goed te kunnen besturen. Naast een wat officieel
deel worden ook luchtige onderwerpen behandeld. Afgelopen maand werd er weer een
groepsraad gehouden. Tijdens deze vergadering werd in gegaan op wat de groep in 2017
bereikt heeft en er werd vooruit gekeken. De luchtigere onderwerpen deze avond waren
2 verkiezingen. Dit zijn het Staflid van het jaar en de award voor het beste en orgineelste
programma.
Het staflid van het jaar wordt gekozen door alle deelnemers aan de groepsraad. Je kunt voor deze titel genomineerd
worden door andere stafleden. De titel wordt na een stemming vergeven aan het staflid dat zich buitengewoon heeft
ingezet voor Scouting AZG. Dat wil zeggen dat het staflid
naast het 'normaal' draaien van de eigen afdelingen ook
andere taken heeft uitgevoerd. Dit kan zijn het organiseren
van groepsactiviteiten. Het bijdragen aan de scouting in de
regio of iets soortgelijks. De eer viel dit jaar toe aan Kristian Marijnissen, Akela van de Sioniehorde en daarnaast
zeer actief in regio de Langstraat. Naast een bierpakket
wordt Kristian ook opgenomen in de ere galerij die in de
taboe op het hoofdkwartier hangt.
De BOP award voor het beste en
orgineelste programma werkt op
iets andere manier. Je kunt hierbij als staf een programma bij de
groepsstaf indienen dat je hebt
gedraaid en waarvan je denkt dat
het in aanmerking komt voor de
award. De groepsstaf selecteert
hieruit een top 3 en geeft ook
punten aan deze top 3. De punten worden geheim gehouden tot
er gestemd is door de deelnemers aan de groepsraad. De
stemmen van de deelnemers plus
de stemmen van de groepsstaf
bepalen de einduitslag. De BOP
award werd dit jaar gewonnen door de staf van de Dijkjanneke kabouters. Naast een award
ontvingen zij een dinerbon om de winst met de staf te gaan vieren.
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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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STERKTE NEST BIJ DE WAINGUNDJA HORDE!
Onder het motto “wel super
leuk niet heel origineel”
dacht de staf dat het weer
tijd was voor een ouderwets
middagje “sterkste nest!”
Na het traditionele openen
vertelde de staf dat we
een speciale gast hadden vandaag. Onder een
spannend muziekje kwam
niemand minder dan John
Cena binnen klappen! Hij
vertelde ons dat hij nog een
kleine groep sterke jongens
nodig had. De welpen hadden hier erg veel zin in en
onder leiding van de staf
gingen ze gelijk aan de slag.
Er werd hard gestreden en
veel verschillende spelletjes
gedaan. O.a. Opdrukken,
Kruk omhoog houden, rondje op het gemeente huis,
touw trek competitie, auto
slepen en nog veel meer!
De nesten hebben hiermee veel punten verzameld en met die punten gingen we een gaaf
eindspel in!
In het eindspel werd er uiteindelijk duidelijk welk nest er heeft gewonnen. Dit was nest
grijs! Gefeliciteerd mannen!
MVG Stafteam Waingundja horde
Ps. Ode aan Jens die zijn deel van de overwinningscadeau deelde met de rest van de welpen
:-)

RAADSELS
1) Wat kun je wel serveren, maar niet eten?
2) Wat is het toppunt van onaardig zijn?
antwoorden: 1) Een tennisbal, 2) Iemand met een bril veel sterkte wensen.
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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

WINTERDROPPING ODA GIDSEN
Voordat we gedropt werden, werden we
in 2 groepen opgesplitst. De ene groep
ging naar Nieuwkuijk en de andere naar
Tilburg. Vanuit daar moesten we proberen om weer terug bij de lunt te komen.
Bij de groep die in Tilburg werd afgezet
ging dat niet helemaal goed. Ze waren
met staf toch nog verkeerd gelopen en
werden uiteindelijk opgehaald met de
auto. De andere groep was binnen 2 uur
bij de lunt. Tussendoor kregen we warme chocomel en stroopwafels

COLLECTE
JANTJE BETON
In de eerste week van Maart komt de collectant van Jantje Beton aan de deur. Dit zijn
niet zomaar collectanten, maar mensen van
Scouting AZG. De AZG collecteert al jaren
van Jantje Beton. Dit is niet voor niets want
de helft van wat we ophalen gaat naar ons
zelf. De andere helft gaat naar Jantje Beton
zelf die daarom allerlei speelmogelijkheden
voor kinderen realiseert. Niet de deur
dichtgooien dus, maar even de portemonnee trekken en een paar eurootjes in die bus
stoppen!

PAASWENS
IN DEZE TIJD VAN HET JAAR
NU DE DAGEN FORS GAAN LENGEN
WENS IK JE AL HET GOEDE
DAT PASEN JE KAN BRENGEN
MOGE DE SCHOONHEID VAN DIT SEIZOEN
DE WINTER VLUG VERDRINGEN
EN DAT DE VREUGDE VAN PASEN
JE HET HELE JAAR DOOR MAG OMRINGEN.
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

TOSTI'S MAKEN MET DE CLEMENSHORDE.
De clemenshorde ging afgelopen maand op de culinaire
toer. Geen haute cuisine deze keer, maar lekker tosti's
maken. Om het wat moeilijker en spannender te maken
werd er niet van de keuken op de Lunt gebruik gemaakt, maar werden de stookplaatsen achter op het gras
gebruikt om op houtvuur de tosti's te bereiden. Onder
begeleiding van hun staf werd er hout klein gemaakt en
werd er uigelegd hoe je eenvoudig en veilig een vuurtje
maakt. Een koekenpan werd aan de onderkant met
groene zeep ingesmeerd en het bakken kon beginnen.
Kortom een lekkere en leerzame middag. En met vuur
dus dat is altijd plus een!.

UPDATE NIEUWE HOOFDKWARTIER
De aanloop naar het nieuwe hoofdkwartier
loopt nog steeds op het schema dat we in
december schetsten. Wanneer de procedures niet uitlopen kan de bouw dit jaar dus
beginnen. Zoals we eerder schreven staat de
keuken inmiddels te wachten om ingebouwd
te worden. Zodra de bouwaanvraag de deur
uit is weten we wat er precies nodig is aan
mens en materiaal om de bouw te kunnen
voltooien. We komen dan zeker bij onze lezers terug om hulp te vragen voor de realisatie van het nieuwe HK

VOORJAARSBLAD
Voor het eerst komt dit jaar het voorjaarsblad
uit. Dit is het zusje van het najaarsblad dat
afgelopen najaar het licht zag. Het najaarsblad
komt niet op papier uit, maar wordt digitaal
verspreid. Heb je geen mailbericht van je
afdeling ontvangen en wil je het voorjaarsblad wel lezen laat het dan de redactie weten.
denieuweyell@scoutingazg.nl
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CARNAVAL
Zeventien tot twintig februari stond heel het zuiden van Nederland op z’n kop. Er werd
namelijk carnaval gevierd. Bij scouting wordt de boel standaard al onderste boven gekeerd,
maar dat is dan toch een beetje anders. Daarom doen wij op scouting ook graag mee met
deze traditie. Dit jaar werd de Lunt dan ook omgetoverd tot feestgelegenheid. Alle bevers,
welpen en kabouters waren uitgenodigd om in hun meest vreemde outfit feest te komen
vieren. Ze draaide per leeftijdsgroep gescheiden. De bevers boven, de welpen en kabouters
beneden.
Beneden waren veel verschillende ruimtes ingericht met voor iedereen wat leuks. Er was
een dansvloer, een spelletjeskamer waar koekhappen, sjoelen en blaasvoetbal gespeeld
konden worden. Er was een kamer voor just dance en een kamer waarin karaoke gezongen
kon worden. Ook was er drinken en chips te halen in de grote hal.
De bevers boven deden ook allerlei leuke spellen zoals de blauwe billen dans. Beneden kon
iedereen los naar een willekeurige ruimte lopen, maar de bevers deden alles gezellig met de
hele groep.
Die vrijdagavond werden ook prijsjes uitgereikt voor de best verkleedde scouts. Deze kregen wat lekkers mee om thuis op te eten.
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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
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VERJAARDAGEN

2.3 Pascal Kipping (Oda Gidsen)
4.3 Tieme Noordermeer (Sioniehorde)
7.3 Pien Vermeulen (Dione Gidsen)
9.3 Tom van den Hurk (Batavierentroep)
9.3 Tess van Beijnen (Filoen Kabouters)
11.3 Andor Pelders (Lange Doener Bevers)
13.3 Thijmen van Alphen (Clemenstroep)
14.3 Ivo Spijkerman (Dijkjanneke Kabouters)
14.3 Mara de Jong (Oda Gidsen)
14.3 Stef Groeneveld (Batavierentroep)
14.3 Tom Smits (Hotsjietonia Bevers)
16.3 Mayke Bruijstens (Dijkjanneke Kabouters)
16.3 Indy van Weert (Filoen Kabouters)
21.3 Milan van Alphen (Clemenstroep)
22.3 Luuk van den Hurk (WVA 27)
23.3 Luc van Hilst (Clemenstroep)
23.3 Ruud Lambrechts (Risco Team)
26.3 Jip Kerkhof (Clemenstroep)
28.3 Pleunie Maas (Hotsjietonia Bevers)
29.3 Max de Rooy (Batavierentroep)
29.3 Eline Streppel (Filoen Kabouters)
31.3 Wies Klerx (Oda Gidsen)

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

EXPERIMENTEN!
Eén van onze middagen deze maand was gevuld
met een toch wel een beetje een leerzaam programma, maar natuurlijk wel in een leuk jasje!
We hebben namelijk natuurkundige en scheikundige profjes gedaan, iedereen kon zelf de
proefjes uitvoeren nadat deze door de staf zijn
voorgedaan. We hebben onder andere een nietnewtoniaanse vloeistof gemaakt met maizena en
water, deze wordt hard als je er op slaat, maar
blijft zacht als je er langzaam op drukt. Ook
hebben we een handschoen opgeblazen met
azijn en bakpoeder, bellen in bellen geblazen en
kregen we te zien hoe waterstofgas een explosie
kan maken! Met deze en nog genoeg andere
proefjes was onze middag goed gevuld, een
leuke daag waarbij we (misschien) ook nog wat
hebben geleerd.

MOPPIE
De moeder van Jantje zet een bord soep voor hem op
tafel en roept Jantje dat hij moet eten. Ze zegt: “Ik heb het
tafelkleed net gewassen, dus maak het niet vies!
Als je knoeit houd ik per vlek twee euro op je zakgeld in.”
Vervolgens gaat ze de keuken weer in.
Als ze terugkomt, ziet ze jantje met zijn lepel soep uitsmeren over het laken. Ze is woedend en schreeuwt naar Jantje:
“Wat ben je aan het doen!?”
Jantje zegt: “Ik maak van drie vlekken één vlek, dan ben ik
minder zakgeld kwijt.”
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Uw specialist in
persoonlijke beschermingsmiddelen
en bedrijfskleding.

www.raschbv.nl
Tel. 0416-376222

WEEKENDJE FILOEN
De Filoen kabouters hun eerste weekendje zit er weer op. Het weekend heeft in het thema
gestaan van “Masterchef ”. De kinderen hebben een gezellige vrijdag avond gehad met een
cocktail workshop. Het doel van deze workshop was de lekkerste cocktail maken met daarbij de beste presentatie. De winnaar hiervan kreeg het meeste budget voor het programma
van de zaterdag. Dit was het uiteindelijke klassieke masterchef programma waarbij er gekookt moest worden op het willekeurig getrokken attribuut: het Kampvuur, de Oven, Het
gasfornuis en de koude gerechten uit de filoen ruimte. De strijd was hevig en de winnaar
aan het einde was iedereen want alle kindjes hebben genoten van alle gerechtjes

4 NIEUWE BEVERS!
Sinds de zomervakantie zijn er bij onze afdeling weer een aantal bevers begonnen. Nu hun
echte uniform ook binnen was en zij zeker wisten dat ze graag elke zaterdag naar de scouting wilden, werden deze bevers dan echt geïnstalleerd. Dat was wel even spannend op de
zaterdag middag. Gelukkig vertelden de oudere bevers dat het niet heel moeilijk was om
geïnstalleerd te worden. De papa’s en mama’s waren ook uitgenodigd en vonden het misschien wel net zo spannend als de bevers zelf. Om echt bij de bevers te horen, moesten de
bevers de beverwet uitspreken:
‘Ik beloof mijn best te doen om een goede bever te zijn,
En samen te spelen en samen te delen in het dorp Hotsjietonia.’
Dat lukte gelukkig bij onze vier nieuwe bevers allemaal heel goed. Er zijn nog een aantal
bevers die helaas deze zaterdag niet konden, maar zij worden op een ander moment alsnog
geïnstalleerd. Voor nu zijn Maja, Carlijn, Maaike en Femke dan officieel echte Hotsjietonia
bevers! Wij zijn trots op jullie!
Groetjes de staf van de Hotsjietonia bevers
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AZGEPUZZEL
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KLEURPLAAT

