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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:
5 november
INLEVERING STUKJES :
31 oktober

251    Jeugdleden

84 Stafleden en medewerkers

LEDENTELLER

116 Oud-stafleden

AZGOEIENDAG AZGENDA

NOODTELEFOON
Hoofdkwartier : 339030
de Lunt : 342144

15/10 vossenjacht
15-16/10 JOTI
29/10 Start kerststerrenactie

3-4/11 Speelgoedbeurs
26/11 Sinterklaas

9/10/12 ophalen kerstster-
ren

 

Het nieuwe scoutingsei-
zoen is begonnen met 
prachtig weer! Wat wil je 
nog meer? Een stevig potje 
wandelen in de zon. Dat is 
wat er in September zeker 
kon. De mini 80 was een 
feit, daarvan heeft vast nie-
mand spijt. Ook was het 
overvliegen, wat een toe-
stand. Maar is nog veeeel 
meer aan de hand. Wie had 
er dacht dat er al zoveel 
nieuws was? Ook als zijn 
we nog maar net begonnen 
, we hebben echt niets ver-
zonnen! Dus doe jezelf een 
plezier, en lees alle in’s en 
out’s van de AZG nu hier!
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OVERVLIEGEN DIJK JANNEKE
Zaterdag 24 september was een verdrietige dag. Deze dag draaiden de oudste kabouters 
voor het laatst met ons mee en zouden wij onze nieuwe kabouters welkom heten. Helaas 
kreeg de Dijk-Janneke er geen nieuwe kabouters bij. Maar bij de Dijk-Janneke zijn wel 
twee nieuwe staven gekomen: Tikan en Vlitter. Vandaar dat de dag begonnen werd met 
een namenspelletje, zodat de nieuwe staf snel alle namen leerde. Ook, omdat de kinderen 
door gingen en nog even kinderachtig mochten doen, gingen we een beverspelletje doen. 
Uiteindelijk hebben wij om 3 uur van onze oudsten afscheid genomen. Toen de oudsten 
weg waren, hebben we met alle kinderen die over bleven verjaardagskalenders gemaakt, 
zodat de leiding precies weet wanneer kinderen hun ouders aan het werk moeten zetten 
om traktaties te maken. Hiermee hebben wij ons de rest van de rest van de middag zoet 
gehouden en zijn de kinderen om half 5 weer naar huis gegaan. Ondanks dat we afscheid 
hebben moeten nemen, hebben we nog steeds een leuke groep over en een hele gezellige 
dag gehad.

Namens de Dijk-Janneke staf doen wij alle oudste de groetjes en wensen wij jullie heel veel 
plezier bij  de Dione! 

Dikke kus, de Dijk-Janneke staf
OVERVLIEGEN    
DIONE GIDSEN
Afgelopen zaterdag was het 
zover, we namen afscheid van 
onze oudste gidsen en ver-
welkomde een groep nieuwe 
meiden bij de Dione. Dit ge-
beurde natuurlijk niet zomaar. 
De nieuwe gidsen moesten 
een brug pionieren om aan de 
overkant van het water aan te 
sluiten bij de oudste gidsen. Zij 
hielpen een handje mee door 
vanaf hun kant ook een deel van 
de brug te bouwen. Na wat cre-
atief verzonnen knopen werd 
de brug op het water gelegd en 
kon hij worden uitgeprobeerd. 
Dat we een groep goede pioni-
erders hebben is gebleken want 
iedereen is droog aan de over-
kant gekomen. Top gedaan al-
lemaal! Wij hebben zin in een 
super leuk nieuw jaar met een 
gezellige stoere groep gidsen!
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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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STARTACTIVITEIT
Nog voordat het scouting 
seizoen voor de kinderen be-
gint hebben de stafleden al de 
eerste activiteit van het seizoen 
op het programma staan. Deze 
activiteit heet dan ook de start-
activiteit. Elk jaar is het een 
verrassing wat we gaan doen en 
deze keer werd er vertrokken 
naar de Beekse Bergen. Niet 
om op safari of naar speelland 
te gaan, maar om samen een 
diner te bereiden. De stafleden 
werden verdeeld in groepen en 
elke groep bereidde een deel 
van de maaltijd. Tussendoor 
mochten de liefhebbers een 
oester leeg slurpen. Al het eten 
werd natuurlijk ook opgegeten 
en voordat aan het toetje appel-
taart werd begonnen moest er 
nog slagroom geklopt worden. 
Dit werd een wedstrijd tussen 
2 groepen waarbij staflid van 
de Dione Bas zich de ongek-
roonde koning slagroomklop-
per mocht noemen. 
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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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RABO CLUBKAS CAMPAGNE
Ben jij of je  vader of moeder lid van de Ra-
bobank let dan even op. 11 oktober ontvang je 
per post het stembiljet voor de clubkas cam-
pagne. Tijdens de clubkas campagne wordt 
€100.000 euro verdeeld onder de deelnemende 
verenigingen. Dit verdelen gaat door middel van 
het telllen van stemmen. Elk Rabobank lid mag 5 
stemmen uitbrengen. van deze stemmen mag je 
er maximaal 2 aan Scouting AZG geven. Graag 
ontvangen we jullie stemmen. 
Ben je geen lid, vraag dan eens rond bij opa's 
oma's ooms en tantes of zij Rabobank lid zijn en op Scouting AZG willen stemmen! Hoe 
meer stenmen we krijgen des te hoger het bedrag dat we ontvangen. 

EVEN (OPNIEUW) VOORSTELLEN!

Elk jaar in het nieuwe scoutingseizoen stellen we alle nieuwe stafleden voor in de Yell. Dit 
jaar zijn er geen nieuwe stafleden bijgekomen. Wel zijn er een aantal voormalige stafleden 
opnieuw begonnen om onze teams te ondersteunen. Zo is Carola Sprangers begonnen bij 
de Lange Doeners.

Daarnaast zijn er twee nieuwe Groepsstafleden bijgekomen. De groepsstaf is de staf over je 
staf. Zij regelen allerlei dingen voor de AZG, zodat de stafteams zich vooral bezig kunnen 
houden met hun eigen afdeling. Denk maar aan groepsactiviteiten, verhuur, administra-
tie en nog veel meer. De groepsstaf bestond voorheen uit Marcel, Mark, Nick en Arnoud. 
Arnoud heeft de groepsstaf dit jaar helaas verlaten en daarmee was er weer ruimte voor een 
nieuwe aanwinst, in dit geval, aanwinsten.
Dit zijn Carla van Houten en Jonneke van den Houdt. Beide zijn zij lange tijd staf geweest 
en zullen nu met het groepsstafteam het reilen en zeilen binnen de scouting regelen.

Jonneke van den houdt Carla van Houten
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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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www.speelgoedbeurswaalwijk.nl 

Like de facebookpagina, AZG Speelgoedbeurs Waalwijk 

 
 

Inzameldag 
Zaterdag, 29 oktober 

 
Beurs 

Donderdag, 3 november 
Vrijdag, 4 november 

 
Locatie 

Boerderij De Lunt 
Loeffstraat 60, Waalwijk (Baardwijk) 
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Harry Verwiel, een AZG’er 
in hart en nieren, overleed 
woensdag 20 juli j.l. na-
dat zijn lichaam hem in de 
steek liet. Begonnen, in de 
vijftiger jaren van de vorige 
eeuw, als verkenner en voor-
trekker, later vaandrig en 
hopman van de Batavieren-
troep, assistent-groepsleider 
(AGL: de enige geweest 
binnen de AZG), groepslei-
der en lid van het sticht-
ings- en verenigingsbestuur 
en op zijn sterfbed, méér 
dan verdiend, erelid ge-
worden van zijn AZG. Mede 
door zijn vooruitziende 
blik op het scoutingwerk, 
is de AZG geworden tot 
wat het vandaag de dag is.

Bijna niet te geloven dat de AZG 
verliest. Zowel Harry als Michel
jfeld nog een lange tijd hun spore
ming uit naar de kinderen en 
van Harry en tevens naar de n

Onze groep werd eind jui 
ws dat twee van haar ereled
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Michel Hooijmaaijer (“De 
Chel”) is het enige lid dat 
de volledige 82 jaar van het 
AZG-bestaan heeft meege-
maakt. Begonnen als een 
van de eerste welpen heeft 
hij alle geledingen binnen de 
AZG doorlopen van voor-
trekker, staflid, hopman, 
groepsleider, stichtings-
bestuurder en erelid. Nog 
steeds was Michel actief en 
betrokken lid van de oud-
stafledenvereniging en als 
erelid bij elke jaarvergader-
ing en evenement aanwezig. 
Michel sukkelde al langer 
met zijn gezondheid en over-
leed enkele dagen nadat hij  
zijn 89e verjaardag vierde. 
Zijn overlijden komt uitein-
delijk toch nog onverwacht.

in één week twee van haar iconen 
l laten binnen de AZG ongetwi-
en na. Uiteraard gaat onze deelne-

hun partners, de kleinkinderen 
naaste familie van beide AZG’ers

opgeschrikt door het nieu-
den zijn komen te overlijden.
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Collse Hoefdijk 16, NUENEN
Vughterweg 47J, ‘S-HERTOGENBOSCH
Telefoon 088 - 374 23 74
www.trivent.nl
info@trivent.nl
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VERJAARDAGEN
1.10 Jaap Brok - WVA 27 ( 16 jaar)
1.10 Jelle Profittlich - Clemenstroep ( 13 jaar)
3.10 Martijn Klerks - Batavierentroep ( 13 jaar)
4.10 Flinn Schwartmans - Sioniehorde ( 8 jaar)
5.10 Carlijn Zwanenberg - WGA 374 ( 18 jaar)
7.10 Griet Klerx - WGA 374 ( 18 jaar)
8.10 Frank van Boxtel - Activiteiten ( 32 jaar)
12.10 Iris Buijs - WGA 374 ( 16 jaar)
13.10 Loes Mulders - Dione Gidsen ( 11 jaar)
14.10 Esther Verkerk - van der Geer - Flexteam ( 30 jaar)
14.10 Jesse Vink - Clemenshorde ( 12 jaar)
15.10 Jonneke van den Houdt - Oda Gidsen ( 26 jaar)
15.10 Nina mijalkovic - Hotsjietonia Bevers ( 6 jaar)
17.10 Bob de Vries - Clemenstroep ( 16 jaar)
17.10 Tim Verhoofstad - Clemenstroep ( 12 jaar)
18.10 Robynn mans - Lange Doener Bevers ( 5 jaar)
19.10 Noah Carter - Hotsjietonia Bevers ( 7 jaar)
20.10 Jente Klerks - Hotsjietonia Bevers ( 8 jaar)
21.10 Thijs Maaijwee - Clemenshorde ( 11 jaar)
22.10 Sam Kuypers - Sioniehorde ( 9 jaar)
23.10 Roos van Daalen - Oda Gidsen ( 14 jaar)
23.10 Keyra Veltman - Hotsjietonia Bevers ( 7 jaar)
24.10 Jelle van der Meijs - Batavierentroep ( 24 jaar)
26.10 Julian Boersma - Clemenshorde ( 11 jaar)
27.10 Mathijs Bergmans - Waingundjahorde ( 9 jaar)
27.10 Naomi HumblÃ© - Filoen Kabouters ( 9 jaar)
29.10 Chris Neggers - Hotsjietonia Bevers ( 7 jaar)
31.10 Lieke van den Hooven - WGA 374 ( 17 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



AZG Scouting Waalwijk de nieuwe Yell15

WELPEN VS. KABOUTERS

Afgelopen zaterdag hebben de Waingundja en Dijk-Janneke 
samen gedraaid. We hebben buiten leuke spellen gedaan 
met elkaar waarin het thema welpen vs. Kabouters was. 
Water en vuur, rondje om het gemeentehuis, pictionary 
en natuurlijk Britse bulldog waren een paar van de spellen 
die we hebben gedaan. Na een spannende  middag hebben 
de kabouters gewonnen en een mooie beker 
voor in de ruimte verdiend!

  
  
  

 

 

 

 

 

 

WGA-NIEUWS!

KROKODIL 
ONTSNAPT?
misschien is het je al op-
gevallen. De krokodil die 
in de hal van het hoofdk-
wartier hangt is verdwenen. 
We hebben begrepen dat 
hij al die jaren hangen aan 
de Winterdijk beu was. 
Het wachten op een nieuw 
hoofdkwartier duurt veel te 
lang en daarom is hij alvast 
naar het Lido verhuist. Daar 
leeft hij in het water van de 
roeivijver. Hij heeft verteld 
dat hij weer terug komt bij 
de AZG wanneer het nieu-
we hoofdkwartier gereed is. 
Durf jij nog in de roeivijver 
te zwemmen?
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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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OUD-STAFLEDEN CLUB 15 JAAR.

Afgelopen maand bestond de oud-staflenclub 15 jaar en dat werd gevierd met een fees-
tavond. Ongeveer 80 oud-stafleden en hun partners verzamelden zich op de Risico. De 
avond werd begonnen met het herdenken van oud-stalid Michel Hooijmaaijer middels een 
toost met een shotje schrobbelèr. Daarna begon het feest pas echt. Later op de avond was er 
een optreden van de bekende feestzanger Jeroen van Zelst. Toen de nacht al even begonnen 
was vond er nog een speciaal optreden plaats van zanger/troubadour Johan van Tuyl die bij 
voor veel stafleden een oude bekende is. Hoewel er geen kampvuur binnen de Risico werd 
gesticht was de sfeer er wel een van een kampvuur. Een prima afsluiter van een gezellig 
avond. Op naar het volgende jubileum!! 

PAINTBALLEN MET DE CLEMENSHORDE!
Om het laatste ‘echte’ keer draaien met de oudste goed af te sluiten, had de staf van de 
clemenshorde iets vets bedacht. We gingen die middag ‘paintballen’ met waterpistolen en 
verf! Alle kinderen moesten een wit shirt aan, zodat je goed kon zien waar je geraakt was. 
En gelukkig zat het weer mee, en hadden we een super gezellige dag! 
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ROT-NIEUWS
Het Risico-onderhoudsteam (ROT) is blij te 
melden dat M.S. Risico (het wachtschip van de 
AZG) weer in Waalwijk is. Het was een van 8 juli 
tot 3 september maar een troosteloze aanblik aan 
de Altenaweg langs de A59. De Risico was ruim 
acht weken op reis. Naast een super gaaf kamp 
voor de leden van WVA en WGA werd het schip 
ook verhuurd aan twee zeilverenigingen. Na een 
tussenstop in Amsterdam kwam hij weer terug in 
Waalwijk en ligt ie weer op zijn vertrouwde ple-
kje.
De woensdag daarna kwam het Risicoteam, aan-
gevuld met Vincent Bijnen,  meteen bij elkaar om 
de onderhoudsplanning voor komend jaar te 
maken. Wat daar uitkomt lezen jullie vast nog 
terug. 
Via deze weg wil ik iedereen bedanken die afgelo-
pen jaar alles met betrekking tot de Risico, zijn kampen en het varen weer heeft mogelijk 
gemaakt. Dan wens ik alle AZG’ers, en in het bijzonder de Wilde Vaart, weer een fantast-
isch (vaar)seizoen toe.
Jochem

GEBOREN SIEBE
Sommige stafleden vinden tijdens hun 
scouting tijd de partner van hun leven. 
Een aantal hiervan gaat samen wonen 
of trouwen en weer een deel hiervan 
gaat zich ook voortplanten. Dat hieruit 
babys geboren worden terwijl vader of 
moeder nog staflid zijn is best bijzonder. 
Groepsleider Verkerk is zo'n bijzonder  
geval. Afgelopen zomer werd hij vader 
van zoon Siebe. Samen met zijn vrouw 
Esther die jarenlang staflid bij de AZG is 
geweest genieten zij nu van het oudersc-
hap. De redactie feliciteert de kersverse 
ouders van harte. 
Het inschrijfformulier voor nieuwe leden 
ligt al klaar op het hoofdkwartier :-)



en 

Uw stem is geld waard. Steun !
Als betrokken lid van Rabobank De Langstraat mag u uw stem uitbrengen 
op uw favoriete verenigingen of stichtingen. Breng uw stem uit en steun 

! 
Beslis mee van 11  t/m 21 oktober via 
www.rabobank.nl/delangstraat

Samen de 
kas 

vullen,

tijdens de 
Rabobank 
Clubkas 
Campagne.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Waar: Grasveld Acaciastraat –  

Zonnedauwstraat ( Bloemenoord)  

Wanneer: 2 2  oktober,  vanaf 1 4:00 tot 1 6 :30 
wstr

nedauw raat ( Bloemenoord)

2eer: 2 2 oktoberr,  vanaf 1 4naf 1 4:0
30

f 1 4:00 tot 11 6 :3Wie: Alle kinderen van 5 tot 1 2  jr. 

www .scoutingazg.nl


