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REDACTIE

Joost Kerkhof
Tel: 06 510 729 74

joost@kerkhofnet.nl

Tim Geijs
Tel: 06 82 04 63 95 

timgeijs@live.nl

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

De nieuwe yell reportages
vimeo : vimeo.com/channels/
nieuweyell 
youtube : yt.vu/+nieuweyell 

257    Jeugdleden

84 Stafleden en medewerkers

LEDENTELLER

116 Oud-stafleden

AZGOEIENDAG AZGENDA

NOODTELEFOON
Hoofdkwartier : 339030
de Lunt : 342144

15/16-6 Sportweekend 
 Verkenners/gidsen

5-7 Kampstart
6/13-7 Zomerkamp Wiltz

10-10 85 jaar AZG

 Het is dan echt zo ver. Het 
inpakken voor scouting-
kamp kan beginnen. Is dit 
jouw eerste keer en heb je 
nog wat hulp nodig bij het 
pakken? Of ben je al zo vaak 
mee geweest dat jij blindel-
ings weet wat je nodig hebt? 
Wie van de twee jij ook 
ook bent, in deze speciale 
kamp Yell staan de officiële 
uitnodigingen van de afde-
lingen die een tikkeltje van 
het thema al vast onthullen. 
Misschien kun je daar al re-
kening mee houden bij het 
inpakken, omdat jij een té 
gek thema outfit hebt. Wij 
hebben na alle voorberei-
dingen heel veel zin in om 
deze week 100% geslaagd 
te maken met jullie en dat 
komt goed, want wij weten 
dat jullie hier net zo veel zin 
in hebben als wij! Dus ga er 
goed voor zitten en kijk ook 
wat je broertjes en zusjes te 
wachten staat.
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Iedereen die wil weten wat er zoal in Wiltz wordt beleefd kan ons dit jubileumkamp volgen 
via internet. Dagelijks verschijnt voor de deelnemers aan het kamp een kampkrant "de 
Wiltzer Yell". Deze kampkrant zal ook online worden gezet. Daarnaast zal ook dagelijks 
een videoverslag verschijnen. Op deze manier kunnen kun je ons volgen, maar er is meer. 
Wij willen ook graag een berichtje van jullie ontvangen. Dit kan op 2 manieren. Je kunt 
een kaartje sturen via de post of ons online een bericht sturen. Het postadres is :

CHATEAU DE WILTZ

SCOUTING AZG

<NAAM AFDELING>

<NAAM LID, (GROEPS)STAFLID OF FOURANGEUR>

RUE DU CHÂTEAU

L-9516 WILTZ

LUXEMBOURGH

De online berichten sturen en het bekijken van de Wiltzer Yell en videoverslagen gaat via 
de speciale kamp website.

WWW.ZOMERKAMPWILTZ.NL

VOOR DE THUISBLIJVERS

KAMPSTART



Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door

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 

- 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

CLEMENSTROEP
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Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door

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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Hallo lieve kinderen van de 
filoen,

De sprookjesboom hier. Ik 
heb geruchten gehoord van 
de mede sprookjesbos be-
woners dat er over ongeveer 
2 weken een groep meisjes 
langskomt voor een hele 
week! Daar ben ik heel blij 
mee want ik zit al een 
tijdje met een probleem 
en ik denk dat jullie mij 
daar heel goed mee kun-
nen helpen. En ik hoor 
jullie al denken “er wonen 
toch genoeg sprookjesbos 
bewoners die jou kunnen 
helpen?” Maar het probleem 
ligt juist bij de bewoners... 
Ik maak me zorgen over 
het sprookjesbos. Het gaat 
namelijk niet goed met de 
natuur. Zo gooien 
bijvoorbeeld hans en grietje 
al hun snoeppapiertjes 
gewoon op de grond. En ik 
heb al honderd keer gezegd 
dat ze dat niet moeten doen 
maar ze snappen gewoon 
niet dat het slecht is voor het 
milieu. En de zeven dwergen 
zijn ook niet handig bezig, 
maar dat lieve kinderen, dat 
is weer een ander verhaal 
wat jullie te horen krijgen op 
kamp...

FILOEN KABOUTERS
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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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Waingundja AssembleWaingundja Assemble

POTENTIE GESPOT BIJ DE
WAINGUNDJA HORDE

UUUUUUUUUUUnnooo, dddddddddoooooooosssssssss,,,,,,,, tttttttrrrrrreeeeesss,,,,,,,,   qqqqqquuaaaaaattttrooo,,,, jjjjjj ,, , nnnnnnnnn,,,,,,,,,Uno, dos, tres, quatro, vijf, zes, zevenvijfqu vijf zeve
WWWWWWWWWWaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrr jjjjjjjjjjjnnnnnnnnn aaaaalllllllllleeeeeeeeee WWWWWWWWaaaaaaaaaaaiiiiiii gggggguuuuunnnnnn jjjjjjjjjjjaaaawwwwwwwwwwwwwwwwweeeeeeeeeeee peeeeennnnnn  eebbbbbbbbleeeeeeeeevvvveenn..Waar zijn alle Waingundjawelpen gebleven.bleebebleelp  gendjingzij g j

AAAAAAcccchhhhtttttt,,,,,,,,, nnnnnnnegggggggg ,,, t n,,,,,,Acht, negen, tien,Acht, negen, ti
SSSSSSSSS......PPPPPPPPPPP........ hhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeeffffffff  juuuuuuuulllllllllllllliiiiiiiiieeeeeee gggggggeeeeeeeeezzzzzzzziiiieeeeennnnnnnnnnn..........S.P. heeft jullie gezienft j e g

Elf,, tttttwwwwwaaaaaaaaaaaaaaaaaa f,,Elf, twaalf,Elf, twaalf,
EEEEEr jjjjj ppppppp  ttttttwwwwwwwwwwwaaaaaaaaaaaaaaa ...Er rijmt niets op twaalf.j

Dertien, vvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrttiiiiiieeeeeen,,,,,,Dertien, veertien,en, en,
jjjj  ggggggeeeeeeesppppppppppppooooot aaaaaaalssssss ppppppppppooooteeeeeeeennnnntttt eeeeeee ppp .......Jullie zijn gespot als potentiele superhelden.

V jjjjjftttttieeeeeeennnnnn,,,,, zzzzeeeeeeeessssttiieeeeeeeeennnnnnnn,,,,,,,,Vijftien, zestien,
JJullliiee mmmmooeetteennnnn jjjjjjjeeeee ppppppppp  66 ju i ..Jullie moeten je op 6 juli melden.n julli 6 jop 6 juli meld

pppppp,,,,,Dus kom maar op,Du
WWWWWWWWWWWaaaaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnngggggggg nnnnnnddddddjjjjjjaweeeeeelppppp  bbbblllllliiiiiijjjj vvvvvaaaannnnn zzzzzzzzziiiinnnnnnnnnn..Waingundjawelpen blij van zin.

HHHHHHHHiiieeeeeeeerrrr  bbboouuu  ppppppp,,,,,,,,,Hier bouw ik op,
WWWWWWWWWWWWWWaaaaaaannnnnnnntttttt ddddddaaaaaaaaaaaarrrr zzzzzzzzzziiiitttt ppppppppppppppooteeeeeeeeeennnnnnnnnnttttttttiieee iinnnn........Want daar zit potentie in.t p

POTENTIE GESPOT BIJ DE 
WAINGUNDJA HORDE

Uno, dos, tres, quatro, vijf, zes, zeven,
Waar zijn alle Waingundjawelpen gebleven.

Acht, negen, tien,
S.P. heeft jullie gezien.

Elf, twaalf,
Er rijmt niets op twaalf.

Dertien, veertien,
Jullie zijn gespot als potentiele superhelden.

Vijftien, zestien,
Jullie moeten je op 6 juli melden.

Dus kom maar op,
Waingundjawelpen blij van zin.

Hier bouw ik op,
Want daar zit potentie in.

WAINGUNDJAHORDE
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WGA 374
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WVA 27

Het bedwingen en
overwinnen van de 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Wilde en  
Woestere Wateren  

van Wiltz   

Schip Ahoy Kameraden 

De tijd van het jaar is weer 
aangebroken. We gaan weer 
met zijn allen op kamp. Gezellig 
samen zijn en leuke activiteiten 
doen met elkaar. Ben jij klaar 
voor de strijd op de wilde en 
woestere van Wiltz? 
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BATAVIERENTROEP
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CLEMENSHORDE

Beste Clemenshorde,

Er gaan geruchten in de bossen van Wiltz over maffiagroe-
pen en hun ondernemingen. Er schijn ruzie te zijn tussen de 
Russische en de Italiaanse maffiabazen. Boris Molotov en 

Don Corleone proberen elkaar con-
stant te saboteren. Daardoor wordt 

het de laatste tijd steeds gevaarlijker 
worden voor de bewoners van het 

Luxemburgse dorp.

Daarom wil ik jullie graag om hulp 
vragen om met mij te proberen om de 
rust terug te brengen in de omgeving. 
Ik zal jullie komst zien als een posi-

tief antwoord op mijn vraag. Ik heb al 
een manier bedacht waarop we het op 

kunnen gaan lossen, maar hiervoor 
horen jullie later meer van mij!

Groetjes en graag tot snel: Anna List
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DIONE GIDSEN

 

 

 

 

 

 

 

DDione Gidsen AZG  
  

BBeste dames,  

OOver een paar weken is het zo 
vver….KAMP. Om alvast een tipje van de 
ssluier te geven, het wordt een fantastische 
wweek. Daarbij hebben wij jullie wel nodig, 

wwant anders wordt het maar saai. Wij hopen 
jjullie ook allemaal te zien op zaterdagochtend 

66 juli. WWij  hhebben er zin in!  

  

GGroetjes,  

NNikki, Kari--AAnn, Anne, Fleur en Gert--JJan  
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SIONIEHORDE



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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Lieve baasjes, 
 
6 juli t/m 13 juli ga ik zoals ieder jaar weer op vakantie. Dit 
jaar heb ik ervoor gekozen om naar Wiltz op vakantie te gaan! 
Ik heb een mooi terrein gehuurd, waar ik mijn tentje ga 
opzetten. Nu heb ik gehoord dat er helaas een oorlog 
plaatsvindt in Wiltz. Ik heb natuurlijk geen zin om mijn 
welverdiende vakantie te laten verpesten door zo’n stomme 
ruzie! Kunnen jullie dit voor mij komen oplossen? Zodat ik 
lekker kan genieten van een welverdiende vakantie. 
 
Liefs en een poot, 
 
Bikkel 

ODA GIDSEN



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



Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door

Uw specialist in 
persoonlijke beschermingsmiddelen 

en bedrijfskleding.

www.raschbv.nl
Tel. 0416-376222
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4.7 Noortje Broeksteeg - Dijkjanneke Kabouters
5.7 Fenne van der Elzen - Dijkjanneke Kabouters
5.7 Stef Timmers - Hotsjietonia Bevers
7.7 Jisse van der Kemp - Batavierentroep
9.7 Isabelle Wildlak - Dione Gidsen
10.7 Tim Geijs - Redactie Nieuwe Yell
10.7 Lotte de Greef - Filoen Kabouters
11.7 Bastiaan van Nijen - Waingundjahorde
11.7 Senna van Ameide - Hotsjietonia Bevers
12.7 Pleun Kerkhof - WGA 374
14.7 Keetje Hobbelen - Dione Gidsen
15.7 Dano van Weert - Clemenshorde
15.7 Anna van den Broek - Dijkjanneke Kabouters
16.7 Tim van Tilborg - Batavierentroep
17.7 Jessey de Louw - Clemenstroep
18.7 Joy Geijs - Oda Gidsen
21.7 Lindy Kuis - Filoen Kabouters
22.7 Kenzi Meijsen - Filoen Kabouters
23.7 Jasper Crezee - Clemenstroep
24.7 Bart van Heesch - Batavierentroep
24.7 Noah blok - Sioniehorde
25.7 Saskia Rhead - Filoen Kabouters
26.7 Maikel van Weert - Risco Team
27.7 Senn Pullens - Dione Gidsen
29.7 Robin de Jong - Dijkjanneke Kabouters
30.7 Sophie Eijkens - Oda Gidsen
31.7 Pien Dennissen - Dijkjanneke Kabouters

VERJAARDAGEN

De redactie van De Nieuwe Yell wil Kristian Marijnissen feliciteren met het verkrijgen van 
het waarderingsteken Gouden Vos. Dit waarderingsteken wordt door Scouting Nederland 
uitgereikt aan die zich meer dan gemiddeld inzet voor scouting en die een kwaliteitsim-
puls aan het scoutingwerk geeft. Wij als scouting AZG zijn natuurlijk super trots dat wij 
zo’n gedreven persoon in ons midden hebben en hopen dat Kristian nog lang zich zo blijft 
inzetten. Gefeliciteerd!

WAARDERINGSTEKEN `GOUDEN VOS´
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DIJK JANNEKE KABOUTERS






