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AZGENDA

AZGOEIENDAG
Goeiendag, of beter gezegd:
goeie2016! Want het nieuwe jaar is weer weer begonnen. Een frisse en nieuwe
start, zo ook voor de scouting. Echter blikken we met
de Yell nog even terug op
afgelopen december. We
kunnen die gezellige
warme kerstprogramma's
toch niet ongezien voorbij
laten gaan? Of de verlichte
boom op de lunt. En hoe
kunnen we de wist-je-datjes van de waingunja
zomaar vergeten?
Goed, genoeg over vorig
jaar. Wat hoop je dat dit
jaar brengt? Daar hebben
een aantal afdelingen wel
een idee over. Wil je weten
wat hun nieuwjaarswensen
zijn? Sla dan maar gauw
deze pagina om.
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Nieuwjaarsreceptie

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.
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:
2 januari
INLEVERING STUKJES :
21 december

252 Jeugdleden
94 Stafleden en medewerkers
112 Oud-stafleden
AZG Scouting Waalwijk
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NOODTELEFOON
Hoofdkwartier : 339030
de Lunt :
342144

de nieuwe Yell

CASINO AVOND BATAVIERENTROEP
Op vrijdagavond hielden wij een casinoavond met bezoek van de kerstman.
We hadden verschillende casinospellen waaronder hoger-lager, craps, roulette en blackjack.
Het was ook mogelijk om te darten. Na de casinospellen hielden wij een korte pauze buiten
met Water en Vuur. Hierna was er nog paardenrace met een sneeuwscooter. de kerstman
had een prijs voor de gokker met meeste wealth gekozen zonder dat hij dit wist, met veel
verdriet zag hij zijn prijs gaan.
Het was een geslaagde avond en wij kijken uit naar de volgende keer.
Groeten van de Batavieren

KERSTQUIZ DIONE 2015!!
De traditionele kerstquiz 2015 stond bij de Dione weer op de planning. Vorig jaar met
High tea, dit jaar in een iets ander jasje.
Alle groepen kregen een kleur, rood, groen, blauw of geel. Zij konden aan de juiste kleur
tafel gaan zitten met hun groep en kregen de juiste kleur ‘lamp’ toebedeeld. Op de muur
stond een heel groot rad van fortuin geprojecteerd. De kinderen konden hier aan draaien
door middel van op het toetsenbord te drukken. Het rad begon te draaien en te draaien, en
hield soms zelfs niet op met draaien!! ( he Bas!) Als het rad tot stilstand kwam gaf de grote
rode pijl aan over welke categorie ze een vraag kregen. De vragen varieerde van makkelijk naar moeilijk. We waren begonnen met makkelijk, maar de Dione Gidsen waren veel
slimmer dan wij dachten dus hebben we het niveau snel opgeschroefd naar wat moeilijkere
vragen. Dat zit wel snor bij die meiden van ons, categorieën als Geschiedenis,Topografie,
Nederland, Algemeen, Sport en TV gingen ze erg goed af! Tussendoor hebben we raad je
plaatje gedaan waar ook erg veel punten mee te verdienen viel. Hier heeft groepje blauw
uiteindelijk de eindsprint ingezet en had deze middag gewonnen. Echter was de winnaar
van alleen de quiz groepje geel!
Allemaal hartstikke goed gedaan! We zien jullie in 2016 weer!!
Groetjes,
Staf Dione

AZG Scouting Waalwijk
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Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door

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
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VERJAARDAGEN

1.1 Michaela van Mosselveld - Oda Gidsen ( 14 Jaar)
3.1 Dennis van Scheppingen - Gebouwenbeheer en ouderhoud ( 37 Jaar)
4.1 Jelle Boogers - Lange Doener Bevers ( 6 Jaar)
5.1 Kari-Ann Marijnissen - Dione Gidsen ( 21 Jaar)
5.1 Remco Klerks - WVA 27 ( 16 Jaar)
7.1 GertJan Langerwerf - Flexteam ( 32 Jaar)
7.1 Nikki Venmans - Dione Gidsen ( 20 Jaar)
8.1 Roy Berendsen - Clemenstroep ( 26 Jaar)
8.1 Daan Mulder - WVA 27 ( 16 Jaar)
10.1 Yvet Kerkhof - Oda Gidsen ( 13 Jaar)
11.1 John van Schenk Brill - Gebouwenbeheer en ouderhoud ( 32 Jaar)
11.1 Marit Leemans - Dione Gidsen ( 11 Jaar)
12.1 Daan van Beijnen - Clemenshorde ( 10 Jaar)
13.1 Tim van der Schans - Waingundjahorde ( 9 Jaar)
13.1 Bas van der Schans - Waingundjahorde ( 9 Jaar)
13.1 Anniek Kraneveld - Filoen Kabouters ( 7 Jaar)
16.1 Jarno de Vries - Clemenshorde ( 11 Jaar)
17.1 Fleur van Heesch - WGA 374 ( 15 Jaar)
18.1 Kas Klerx - Clemenstroep ( 15 Jaar)
20.1 Oscar Roijen - Sioniehorde ( 9 Jaar)
21.1 Manouk Voorn - Oda Gidsen ( 13 Jaar)
21.1 Jort Leijtens - Hotsjietonia Bevers ( 6 Jaar)
22.1 Timo Kuijpers - Clemenstroep ( 12 Jaar)
22.1 Meike de Jong - Filoen Kabouters ( 9 Jaar)
23.1 Michel den Dekker - WVA 27 ( 23 Jaar)
25.1 Yannick Boer - WVA 27 ( 17 Jaar)
26.1 Mark Verkerk - Groepsstaf ( 33 Jaar)
29.1 Robin Hamers - Dione Gidsen ( 21 Jaar)
30.1 Bram de Wit - Waingundjahorde ( 9 Jaar)
31.1 Janna Hibma - Dione Gidsen ( 13 Jaar)
31.1 Joas Duursma - Sioniehorde ( 8 Jaar)

AZG Scouting Waalwijk
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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

LAMPIONNEN MAKEN BIJ DE
BEVERS!
Op 18 december was het alweer de laatste keerdraaien
van dit jaar voor de bever groepen. Deze avond
moesten alle bevers een lege fles meenemen. Daarvan
gingen wij mooie lampionnen van maken. Met mooie
glittertjes, stickers en crêpe papier zijn we aan de
slag gegaan. Even een kleine pauze voor een lekkere
versnapering een lekkere mini worstenbroodje en
lekkere warme chocomel of ranja daarna konden weer
verder om onze lampionnen af te maken. Iedereen was
klaar dus de staf kon de touwtjes en de lampjes er in
doen. En natuurlijk wouden wij onze mooie buiten aan
iedereen laten zien, dus zijn wij een klein rondje door
de stad lopen waar ook alle papa’s en mama’s naar ons
stonden te kijken! Alle bevers en staf wensen iedereen
fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Groetjes de lange doeners & hotsjietonia bevers
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Elzenweg 33D, Postbus 289, 5140 AG Waalwijk. www.printcontrol.nl

OUDSTAFLEDENCLUB
STEUNT
STICHTING SCOUTING ANDREAS ZIJLMANS GROEP

Websites en online software
www.interactivestudios.nl

KERSTSTERREN
De kerststerrenactie is weer afgelopen en ondanks dat je vaak hoort dat men het achterhaalt
vindt en geen zin heeft om te verkopen is de de actie dit jaar wederom succesvol gebleken.
In totaal werden er maar liefst 2.852 stuks verkocht. Een behoorlijk groot aantal. Zeker
als je ziet dat onze groep wat kleiner is dan enkele jaren geleden. Maar liefst 8 afdelingen
verkochten gemiddeld 10 kerststerren per persoon. De best verkopen afdeling was de Dijk
Janneke met een gemiddelde van 15 kerststerren. Alle deze afdelingen gaan de bonus incasseren en een mooi programma draaien. De dijk janneke krijgt zelfs de super bonus wat
hen extra budget voor dit programma oplevert.
Daarnaast zijn er ook individuele top verkopers. De nummers een, twee en drie ontvangen
respectievelijk 20, 15 en 10 euro ! Dit zijn de top verkopers van dit jaar :
Bevers / welpen / kabouters:
1
Milan Boom
2
Gijs van Bladel
3
Sophie Eijkens

Hotsjietonia
Waingundja
Dijk-Janneke

33
28
26

Verkenners / gidsen:
1
Renke Truyman
2
Thom Veraa
3
Tim van Tilbort

Oda
WVA
Batavieren

28
25
22

Speciale vermelding:
Eszra Kokje

Staf Clemens-horde

47

Met de opbrengst kunnen we ook in 2016 onze groep draaiende houden.
Iedereen bedankt voor de inzet!!
Kerststerren verkoop 2015 - Gemiddeld aantal verkochte kerststerren per afdeling
16,00
15,00
14,00
13,00
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
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SANTARUN WAALWIJK LEVERT 4.500 EURO OP !
De santarun van afgelopen maand was niet alleen bere gezellig. Hij leverde ook nog eens
53000 euro op. Scouting AZG was een van de goede doelen en dat leverde onze groep 4500
euro op. Een heel goede opbrengst dus. We gaan dit geld uiteraard goed besteden aan de
nieuwbouw van ons nieuwe hoofdkwartier. Hierbij een foto impressie van deze middag

AZG Scouting Waalwijk
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Collse Hoefdijk 16, 5674 VK Nuenen
Zanddonkweg 1, 5144 NX Waalwijk
 Fax 085-750 02 39
Telefoon 085-750 02 30,


www.trivium-accountants.nl

info@trivium-accountants.nl

KERSTSTERREN CLEMENSHORDE
Een paar weken geleden was de kerststerren verkoop weer eens gestart. Dit jaar wouden
we de 10 gemiddeld echt gaan halen! in de laatste week van de verkoop moesten we er nog
maar 45! dat is nog geen 2 kerststerren gemiddeld per persoon, dus waren we van plan om
op vrijdagavond nog even de laatste kerststerren te verkopen, maar dit was totaal niet meer
nodig. iedereen had in de laatste week nog zo goed zijn best gedaan dat we de 10 gemiddeld al hadden gehaald! Toen zijn we gezellig spelletjes gaan spelen en ondertussen maakte
de staf het kampvuur klaar voor lekkere geroosterde marshmallows!! de staf is heel trots
op iedereen die goed zijn best heeft gedaan en kerststerren verkocht heeft. Jasper heeft met
25 kerststerren de meeste kerststerren verkocht onder onze welpen, maar staflid Kigo had
zelfs met 48 kerststerren de meeste kerststerren verkocht van heel de scouting! Dit belooft
een heel leuk uitje!
Groetjes van de Clemenshorde

VRIJDAG 5 FEBRUARI
19.00 UUR DE LUNT

VOOR
WELPEN EN KABOUTERS

JIJ KOMT TOCH OOK !!
AZG Scouting Waalwijk
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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

HOROSCOUT JANUARI
Bevers:
Jullie gaan het komende jaar
heel veel leuke spelletjes
doen op de scouting. Wie
weet komen er dit jaar wel
themafiguren langs! Jij bent
extra enthousiast dit jaar
en je bent dit jaar erg lief
en je luistert nog beter dan
anders. Ook de staf ziet dat,
en ze zijn apentrots op jou.
Je wil iedereen laten weten
hoe leuk het op de scouting
is. Dat mag neem gerust een
vriendje of vriendinnetje
mee!

nieuws te proberen? Wees
niet bang, je kunt het!

Welpen:
Voor de welpen wordt 2016
een jaar van veel avontuur!
Er gebeuren veel grappige
dingen bij de scouting. Er
wordt veel gelachen en
gestoeid. Er gaan ook wat
dingetjes fout, maar gelukkig komt alles goed. En
dat komt vooral omdat de
welpen zo stoer zijn. Ze lijken wel nergens bang voor!

Verkenners:
2016, het jaar van Schotland.
Je kunt niet wachten tot het
zover is. Maar voor die tijd,
komen er ook veel andere
dingen die erg leuk zijn.
Sommige programma’s waar
je in eerste instantie geen
zin in had, schijnen toch
best wel heel leuk te zijn. Zit
er een wedstrijdelement in
een programma? Doe goed
je best, want het zou zomaar
eens kunnen dat jij in 2016
veel gaat winnen!

Kabouters
Het jaar 2016 is voor jou het
jaar van de nieuwe talenten.
Je blijkt ineens een talent te
hebben waarvan je het nog
niet wist. Dit merk je op
de scouting, en het komt
meteen goed uit voor een
programma. Een talent kan
natuurlijk ook zijn dat je
heel goed andere kinderen
kan helpen. Zin om iets
AZG Scouting Waalwijk

Gidsen:
In het nieuwe jaar, ontdek
je nieuwe vrienden bij de
scouting. Iemand die je nooit sprak, blijkt eigenlijk superleuk te zijn! Ook is 2016
het jaar waarop je helemaal
los gaat. Je voelt je helemaal
thuis bij de scouting. Je krijgt een hele leuke ingeving.
Wees niet bang, maar ga er
mee aan de slag. Wedden dat
er iets moois uit komt!

watergidsen
Het jaar van 2016 wordt
voor de watergidsen een jaar
van vriendschappen binnen de scouting. Er bloeien
nieuwe vriendschappen op
en oude vriendschappen
worden hechter. Ook brengt
het jaar 2016 veel leuke
15

unieke programma’s. Plots
een leuke programma idee?
Schroom niet om ermee
naar je leiding/ scheepsraad
te komen.
Zeeverkenners
De afgelopen maanden hebben je hard gewerkt met botenwerk, maar 2016 zal het
jaar zijn waarop al je werk
de moeite meer dan waard
blijkt te zijn. Het wordt
namelijk perfect zeilweer,
precies op de dagen dat jullie gaan zeilen. En wat blijkt?
Je schijnt er nog best goed in
te zijn. Ook merk je dat de
watergidsen toch wel heel
gezellig zijn. Zal er een nieuwe liefde opbloeien?
Staf
2016 is voor de staf het jaar
van saamhorigheid. Je krijgt een leuke ingeving om
met de stafleden te doen.
Schroom niet en ga er mee
aan de slag. Iedereen zal het
leuk vinden. Vraagt iemand
om hulp voor een programma? Help mee! Het kan
wel eens spontaan een hele
leuke dag worden. Ook op
persoonlijk gebied ziet alles
er rooskleurig voor je uit. Je
blijkt namelijk meer talenten te hebben dan je dacht.
Ga ermee aan de slag

de nieuwe Yell
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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

WIST JE DAT......
Tim van der Schans niet alleen met zijn broer speelt maar met alle welpen
Matthijs Koek elk progamma even leuk vind
Lucas Bergmans heeeel veel van de natuur houd en hier ook over weet te vertellen
Bram de Wit heel goed kan voetballen
Stijn Koek een grote kleine knuffelbeer is
Jesse Steen “stiekem”samen met een paar andere welpen vooruit was gerend tijdens de
santa run
Gijs van Bladel zijn vinger omhoog stak om te testen of de welpen wel een vraag mochten
testen
Milan Nellestijn echt een chiller is
Mathijs Bergmans heel graag Baloe aanvalt
Rik Aerts met zijn vrolijkheid en engerie iedereen aansteekt
Tim Nijssen door weer en wind altijd met de fiets komt samen zijn pa
Bas van der Schans niet meer persee met zijn broer in de groep hoeft te zitten
Luuk van Laarhoven in Bagheera zijn afwezigheid alleen maar Baloe heeft geplaagd
Jayten Dean van Baal altijd stijlvol op de scouting komt
Rikki eigenlijk Rikki Tikki Tavi heet, maar het voor vrienden Rikki is
Baloe een soort “opperhooft” van de Waingundja is
Akela op de voorpagina de facebook van waalwijk staat tijdens de santarun
Bagheera alle welpen de afgelopen maanden ontzettend heeft gemist en zin heeft in 2016
de Waingundja staf de groeten doet aan de staf van de Sionie horde en speciale groeten aan
Hathi en Ikki
Een fijn en gezond en sportief en gelukkig en scoutingachtig 2016 gewenst
Namens de goden van de Waingundja horde

KERSTGALA MET UITBRAKMIDDAG
18 december jongstleden, waren de leden en staf van de wildevaart oogverblindend mooi.
Een klein, maar gezellig clubje kwam bij elkaar in de risico, gekleed in prachtige jurken en
smokings. Het gala was begonnen. Ondanks de kleine getalen, lieten de leden zien wat een
goed feestje is. Tot middernacht werd er vollop gedanst en getafelvoetbalt.
De volgende dag waren we wat moe. De leden van de WVA gingen gewoon door met
botenwerk, maar wij gaven toe aan chill middagje. In een verduisterde en kerstig versierde
ruimte hebben we de film ‘pak van mijn hart’ gekeken. Onder het genot van vers gepofte
popcorn hebben we lekker zitten wegzwijmelen van sexy santa. Na de film kregen we toch
weer wat energie en hebben we heel hard gezongen en zelfs nog even gedanst.
Fijne 2016 alllemaal!
Groetjes, WGA

AZG Scouting Waalwijk
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OH BERKENBOOM, OH BERKENBOOM.......
Geen oh denneboom, maar oh berkenboom kan er gezongen worden bij de berkenboom
die op het terrein in Baardwijk staat. Het materiaal beheer team heeft met behulp van een
vijftal bedrijven de boom voorzien van kerstverlichting wat een prachtig effect geeft in de
donkere wintermaanden. De volgende bedrijven willen we bedanken voor hun medewerking :
www.movere-ontstoppingen.nl
www.dcscleaning.nl
www.vandersteenboomverzorging.nl
www.installatiebedrijfvanhilst.nl
www.boerenbond.nl

De
Filoen hoopt
dat het nieuwe jaar
er weer net zo leuk
uit gaat zien als dit jaar!
Gezellig elke zaterdag
middag leuke dingen
doen met elkaar bij
de scouting

AZG Scouting Waalwijk
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