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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:
1 oktober
INLEVERING STUKJES :
26 september

260    Jeugdleden

89 Stafleden en medewerkers

LEDENTELLER

115 Oud-stafleden

AZGOEIENDAG AZGENDA

NOODTELEFOON
Hoofdkwartier : 339030
de Lunt : 342144

22/7 Kampstart
23-30/7 Zomerkampen

10/9 Start afdelingen
24/9 Overvliegen

29/10 Start kerststerrenactie

3-4/11 Speelgoedbeurs
26/11 Sinterklaas

 

Hallo kampgangers en 
thuisblijvers! Hebben jullie 
er zin in? Als je deze 
Kampyell doorbladerd krijg 
je, hoe dan ook, de krie-
bels. De afdelingen hebben 
weer flink hun best gedaan 
om jullie op een spannen-
de, geheimzinnige, crypti-
sche of  gewoon leuke 
manier uit te nodigen voor 
kamp. En dat is ze gelukt! 
Of je nu een week op een 
super gaaf scoutingkamp 
gaat, of een weekje lekker 
thuis zit zonder kids, een 
ding is een feit: post sturen 
en post krijgen is altijd 
leuk! Daarom staan in deze 
Kampyell bij elke afdeling 
het postadres. Wij van de 
redactie wensen alle afde-
lingen heel veel plezier toe 
op kamp! In september 
staan we weer voor jullie 
paraat met nieuwe verhalen 
avonturen. Tot dan en een 
fijne zomervakantie!
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BEVERS
In Stratum gebeuren de vreemdste 
dingen. Lachende bloemen, pratende 
katten, en nu een koffer verkoper 
die uit het  
niets opduikt! 
Als dat maar  
goed komt  
deze zomer! 
 
Natuurlijk krijgen  
onze bevers en stafleden 
graag post!  
Adres: 
Scouting AZG 
< Naam bever/staflid> 
Heihoefpad 10 
6544 AZ Eindhoven 
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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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Clemenshorde kamp 2016!
 
Jaja, het is weer bijna zover! Kamp komt steeds dichterbij... De staf is al druk bezig met de 
Kamp voorbereidingen! De Clemenshorde groep gaat dit jaar op kamp in Geldrop, vlakbij 
Eindhoven. Dit jaar zitten wij in het Niel Armstrong gebouw. Het is een erg mooie blokhut 
omringd door de bossen, ideaal voor onze welpen om in te rossen! Ook heeft het een grote 
kampvuurkuil waar we gezellig Marshmallows kunnen roosteren. Het thema verklappen 
we nog niet, dat houden we nog even geheim. Wel kunnen we jullie beloven dat het een erg 
spannend, sportief en gezellig kamp wordt met leuke activiteiten. De staf heeft er al heel 
veel zin in, en hopelijk jullie ook!

CLEMENSHORDE

ons postadres is Clemenshorde
<naam welp/staflid>
Scheerderstraat 5
5667HP Geldrop



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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DIONE GIDSEN
Tokyo dames! 
We gaan het nu een keer anders doen en we willen jullie uitleggen wat voor 
ons een droomkamp is.

Hoe een droomkamp voor de staf eruit ziet:

We gaan met los Angeles naar een prachtig veld, alleen maar zon en een 
Buenos Aires. Panama zwaait de kinderen uit.  Daarna zijn  we  echt weg.  
Op naar een kamp met een Istanboel gekke dingen en supervette program-
ma’s.  Kinderen in de trein en alle spullen op de Dakar.  London – derweg 
begint ons avontuur.  Met de zonnebril lopen we het terrein op en gaan we 
voor een top kamp.  Vanaf hier alleen nog plezier. De zon is dan zo aan het 
shinen dat we bij de bomen ons gezicht koelen aan de Moskou. Elke dag 
super programma’s en daarna slapen op een Madras. Zwemmen in Dubai. 
Heerlijke gerechten eten, denk eens aan al dat lekker is om te maken en 
dan beter. Maar wie weet wat, misschien zelfs wel Khüree. We gaan met de 
Dione op kamp dus geen Batavia. Kampvuur in de avond. Na dagen aan 
activiteiten komen we terug en zijn jullie en wij ook waarschijnlijk zo moe 
als een Khatmandu.

Graag ontvangen wij heel veel Post! Dit kun je sturen naar het volgende 
post adres:
Dione Gidsen Scouting AZG
<Naam Gids>
Labelterrein Staelduin
Maasdijk 168
2691 NX ‘s-Gravenzande De Dione Staf



Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door

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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KABOUTERS

Lelijk, dom, agressief en dik,
 
Ja, dat ben ik.

Maar moet je me daar elke keer

Op pakken,

Me de grond in laten zakken.

Me boos krijgen,

Me zover krijgen dat ik je ga bedreigen.

Je denkt dat het me niet boeit,

Maar je weet niet hoe je met

Me gevoelens stoeit. 

Einde.

U KUNT MIJ VINDEN OP:
VLOETEN 4
6027 RB SOERENDONK

persoonlijk bericht voor alle kabouters :
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Hallo stoere Sionie welpen,  

Zoals de meeste van jullie al weten heeft Obelix ons een 
middag op de proef gesteld om te kijken of we hem konden 
helpen met zijn problemen. Asterix is namelijk tijdens het 
jagen een paar Romeinen tegen gekomen. Wij zijn ook erg 
benieuwd hoe wij Asterix en Obelix hierbij kunnen helpen. De 
locatie is doorgegeven en wij hebben er in ieder geval zin in! 
We hopen jullie ook! 

Op de Jacht! 

Staf Sioniehorde 

 

 

 

SIONIEHORDE

Ons postadres is : 
Sioniehorde

<naam welp/staflid>
evenkamp 100

6041 PG Roermond



Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door

Collse Hoefdijk 16, NUENEN
Vughterweg 47J, ‘S-HERTOGENBOSCH
Telefoon 088 - 374 23 74
www.trivent.nl
info@trivent.nl
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VERKENNERS
Awright Bata’s & Clemens, 

Hou’s it gaun? 20 jaar geleden wur ze op kamp naar Wales en daar wordt aye blether aboot. 
Wij wilde jullie graag een gelijk kind o’ kamp geven, dus we hae twa jaar voorbereid op dit 
kamp om er zeker van te zijn dat we identical belevenis kunnen geven. We hebben het land 
doorgezocht voor de coolste dingen tae dae en zijn nu zeker dat dit kamp atleast zo gaaf 
wordt.

Cheerio the nou n see ye in Scotland

Nederlands

Ja
Nee
Hallo
Doei
Goed(emorgen)
(Goeden)avond
Hoe gaat het met je?
Vriend
Kan je mij helpen?
Mijn naam is …
Wij zijn zielig, geef ons ijs.

Aardappel

Engels

Yes
No
Hi
Goodbye
Good(morning)
(Good)evening
How are you?
Friend
Can you help me?
My name is
We are sad, give us 
icecream.
Potato

Schots

Aye
Na
Awrite / Awright
Cheerio the nou
Guid(mornin)
Guid)eenin
Hou ar ye?
Mukker
Kin ye hulp me
They ca' me …
We ur dowie, gies icecream.

Tattie

✂ UITKNIP HELP LIJSTJE



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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WAINGUNDJAHORDE



Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door

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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WGA 374
 

Horizontaal 

1. mooiste motorschip van Nederland
7. de wal waar de wind vandaan komt
9. de wal waar de wind naar toe gaat
10. zeilmanoeuvre om een gevaarlijke gijp te 
       voorkomen
11. knapste vrouwelijke leiding van de AZG
12. leukste mannelijke leiding van de AZG
16. van wind af draaien
17. spel waarbij je vies wordt
18. lange tocht (met overnachting)
20. geweldigste vrouwelijke leiding van 
       scouting AZG

Verticaal

2. rechts
3. vrijdagavond voor kamp
4. veelgebruikte bootjes bij scouting
5. links
6. twee lijnen naar de fok
8. naar de wind toe draaien
13. pijnlijke straf van vroeger
14. waterige provincie
15. WVA+WGA
19. vakantie op luxe vaartuig

Uit de puzzel komt een woord van 11 letters. Stuur jouw antwoord naar 
wga374@hotmail.com en maak kans op fantastische prijzen!

Ons post adres:
WGA 374
<naam gids/staflid>
Twaresom 
Koarte Ekers 2a
8502 Joure
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WVA 27
Beste (sport)mannen van de WVA,
Ook dit scouting seizoenseizoen zullen we weer aflsuiten met een spet-
terend zomerkamp. We zullen met onze leden afreizen richting het oh 
zoo prachtige Friesland. Zoals wel bekend bij de meeste mogen we deze 
zomer ook wel de sport zomer noemen. Om ons hier een beetje op aan 
te sluiten zal ons kamp in het teken staan van de Olympische Waterspe-
len.  Wij hopen dat jullie er net zoveel zin in hebben als wij.

Oat moan, oftwel tot 23 juli…

Staf WVA  

Ons post adres:
WGA 374
<naam zeeverkenner/staflid>
Twaresom
Koarte Ekers 2a 
8502 Joure





DE
KAMPSTART

HET OFFICIËLE BEGIN VAN JOUW 
ZOMERVAKANTIE EN EEN GEWELDIGE 

KAMPWEEK

PRESENTATIES
UITNODIGINGEN

SKETCHES
ZANG
DANS

VRIJDAG 22 JULI - 19.00 UUR S.G. DE OVERLAAT

DRESSCODE : COMPLEET UNIFORM


