Groepsblad scouting AZG Waalwijk
HELP ONS DE NIEUWE YELL VERBETEREN EN
VUL ONZE ENQUETE IN !

Februari 2017, nummer 235

AZGENDA

AZGOEIENDAG
Daar zijn we weer met een
nieuwe Yell! Ben je daar blij
mee? Laat het dan weten in
onze enquête! We willen
graag weten wat jullie van
De Nieuwe Yell vinden. Je
vind 'm online en in deze
Yell. Ben je gek op 'de 10
vragen aan' dan heb je
geluk, want die staat er
weer in. Ben je meer een
liefhebber van de puzzels?
Ook deze hebben we voor
je klaar staan. Benieuwt
naar wat de afdelingen
afgelopen maand hebben
gedaan? Natuurlijk zijn wij
er om jou op de hoogte te
brengen! Want er is de
afgelopen maand weer een
hoop gebeurd. Zo zijn er
een aantal ruimtes in
onderhoudt. Benieuwt?
Lees gauw verder!
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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 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:
3 maart
INLEVERING STUKJES :
20 februari

251 Jeugdleden
84 Stafleden en medewerkers
116 Oud-stafleden
AZG Scouting Waalwijk
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NOODTELEFOON
Hoofdkwartier : 339030
de Lunt :
342144

de nieuwe Yell

DIONE GIDSEN KOKEN
De Dione gidsen kunnen pionieren, tenten opzetten, overleven in de bossen en koken.
Maar wat als je niet weet wat je moet koken?
De Dione had een programma geïnspireerd door een stafactiviteit, waarbij de kinderen per
ronde een maaltijdpakket samenstelde en dicht in een plastic tas inleverde.
(*allemaal dezelfde natuurlijk)
Ook de staf mocht niet weten wat er in zat. Hierna kreeg
iedere zak een nummer en gingen we een per ronde een
quiz beantwoorden.
Een quiz natuurlijk over eten. Aanvankelijk van wie er het
meeste goed had mocht als eerste een mystery bag pakken
(dat is verrassingspakket op z’n Engels).
Dit was de maaltijd die die ronde dan moest klaar maken,
maar hoe degene die de spullen hadden gekocht het voor
zich zagen, dat wisten ze niet natuurlijk.
Met wat inspiratie , of niet en een box die buiten muziek
ook af en toe: “Jullie hebben nog --- minuten,” liet horen waren ze begonnen.
Uiteindelijk kwamen er toch
vier uhm... maaltijden?
Variërend van pasta tot
salade.
Creatief waren ze in ieder
geval.
De staf heeft gegeten dus die
waren ook tevreden.
Wie?
Alle welpen en kabouters van de
AZG
Wanneer?
Vrijdag 24 februari
Waar?

Bovenal een middag lekker
in de zon, (die we onder de
afdakjes hebben doorgebracht) en lekker koken.

Wat:
Verkleed je op je aller mooist,
grappigst of creatiefst!

Kan niet beter toch?
Wij hebben in ieder geval
genoten.
De Dioontjes

AZG Scouting Waalwijk
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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
- Partytenten (6x8m, zelf opzetten/afbreken)
- Tafels en banken
- Terrasverwarmers
- Kano’s10 stuks op trailer, inclusief zwemvesten

Grotestraat 163
5141 JR Waalwijk
tel. 0416 332370
e-mail : gert@hensschilderwerken.nl

AZG Scouting Waalwijk

4

de nieuwe Yell

AZGEPUZZEL
zoek de verschillen in deze carnavalsplaatjes

AZG Scouting Waalwijk
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Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door

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

MOVE THAT BUS!
WGA goes extreme. Dit keer met een totale make-over van hun ruimte. Als ze het doen,
doen ze het goed. Binnen twee weken veranderde de ruimte van een suffe oubollige ruimte,
naar een, zoals de meiden het zelf noemen: high class ruimte. Helemaal in stijl volgends
laatste trends.
Dit is natuurlijk niet vanzelf tot stand gekomen. De meiden zelf hebben er hard voor
gewerkt, op de zaterdagen, maar soms ook doordeweeks. Super bedankt dames! Daarnaast
hebben we hulp gekregen van een paar stoere mannen. Kristian, Andre, John en Brent, jullie ook bedankt! En last but not least: de staf! Wij zijn ook best trots op onszelf.
Wat vinden jullie ervan?

Bij een verbouwing hoort natuurlijk ook een housewarming. Dat kan onze ruimte wel
gebruiken. Vrijdag 20 januari werd de ruimte geopend met het doorknippen van een lintje.
Alle leden, ouders en betrokkenen mochten bij dit speciale moment aanwezig zijn. Na de
opening en de bekende Ooo’s en Aaa’s en OMG’s, brachtten we de avond voort met een
drankje en een hapje.
Wij hebben genoten van een gezellige avond en hopelijk onze gasten ook!
Groetjes,
de staf van de WGA
Nicole en Roelie
AZG Scouting Waalwijk
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Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door

Elzenweg 33D, Postbus 289, 5140 AG Waalwijk. www.printcontrol.nl

OUDSTAFLEDENCLUB
STEUNT
STICHTING SCOUTING ANDREAS ZIJLMANS GROEP

Websites en online software
www.interactivestudios.nl

STAF - VACATURE

Interesse? Stuur een mail naar: denieuweyell@scoutingazg.nl

AZG Scouting Waalwijk
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DE NIEUWE YELL ENQUETE
Beste Lezers,
Graag willen wij weten wat jullie van ons groepsblad vinden. Willen jullie daarom onderstaande vragenlijst beantwoorden? Je kunt dit ook digitaal doen via de hiernaast staande
QR code. Alvast heel erg bedankt
Redactie de Nieuwe Yell
1. Ben je :
O Lid
O Staflid
O Medewerker
O Ouder
O Overig, nl.
2. Hoe lang zit je al bij de AZG ?
O 0-3 jaar
O 3-6 jaar
O 6-12 jaar
O 12 jaar of langer
3. Hoe vaak lees je de yell
O Altijd
O Meestal
O Soms
O Nooit
4. Wat lees je in de yell?
O (bijna) Alles
O de stukjes over mijn (kind zijn) afdeling
O ik bekijk alleen foto's
O de vaste rubrieken
5. Wat lees je als eerste?
O Verjaardagen
O AZGoedendag
O 10 vragen aan...
O stukjes over (kind zijn) afdeling
O Anders, namelijk...

AZG Scouting Waalwijk

6. Hoe vaak heb je iets ingestuurd ?
O 0 keer
O 1-2 keer
O 3-4 keer
O 5 keer of meer
7. Waarom heb je dat aantal ingestuurd ?
O Geen tijd of zin
O Iemand anders schrijft wel / zou schrijven
O Weet niet dat je iets in kan sturen
O Ik vind stukjes schrijven heel leuk
O Anders, namelijk..
8. Wat vind je van de inhoud van de Yell in
het algemeen
(meerdere antwoorden mogelijk)
O Te weinig info, te veel foto’s
O Te veel info, te weinig foto’s
O Te veel advertenties
O Precies goed
9. Lees je de Yell ook wel eens Online
O Ik wist niet dat de Nieuwe Yell ook
online staat
O Soms
O Altijd
10. Wat zou je meer in de Yell willen lezen ?
O Speciale, maandelijkse rubrieken
O Verslagen van afdelingen
O AZG nieuws
O Anders, namelijk....
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11. Zou je zelf in de Yell willen staan ?
O Nee, nooit
O Misschien
O Misschien maar alleen met een groep
O Ja dat is mijn grootste verlangen
12. Zou je zelf iets veranderen aan hoe vaak de yell wordt uitgegeven?
O Nee, zo laten
O Ja, korter na elkaar maakt niet uit als ze wat dunner zijn
O Ja, de Yells langer na elkaar dan worden ze dikker maar wel oud nieuws soms
O Ja, anders namelijk....
13. Welke rubriek vindt je het leukst ?
O Horoscout
O 10 vragen aan...
O Verjaardagen
O tekening/puzzel
O anders nl.
14. wat voor cijfer zou je de Nieuwe Yell willen geven.
O 1O 2O 3O 4O 5O 6O 7O 8O 9 O 10
15. Zou je iets willen veranderen aan de verspreiding van de Yell?
O Niets veranderen.
O Alleen op papier uitbrengen
O Alleen digitaal uitbrengen
O Geen Yell meer maken. Ik lees het nieuws wel op Facebook.
O anders namelijk : ...........
16 Wat wil je verder nog aan de redactie kwijt ?
.............................................................
Dit was de laatste vraag. Lever deze pagina in bij de
staf en help daatmee de Yell verbeteren.
Wil je niet dat deze yell kapot gaat, vul dan de online enquete in via bovenstaande QR code
AZG Scouting Waalwijk
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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

Collse Hoefdijk 16, NUENEN
Vughterweg 47J, ‘S-HERTOGENBOSCH
Telefoon 088 - 374 23 74
www.trivent.nl
info@trivent.nl

VERJAARDAGEN
2-feb Fenne Berkelmans Dione Gidsen (12 jaar)
3-feb Roelie Brok WGA 374 (25 jaar)
9-feb Lieke Duquensnoij Dijkjanneke Kabouters (9 jaar)
12-feb Tygo van Tetering Sioniehorde (9 jaar)
17-feb Tjibbe Leijtens Clemenstroep (13 jaar)
19-feb Jopper Sprangers WVA 27 (17 jaar)
19-feb Jelle Paashuis Lange Doener Bevers (7 jaar)
20-feb Lars van Oijen Clemenshorde (9 jaar)
21-feb Mike van Hilst Clemenshorde (12 jaar)
23-feb Tim Boogers Clemenshorde (12 jaar)
24-feb Hermen Klerks Oudstafledenclub (38 jaar)
24-feb Romy van der Veeken WGA 374 (17 jaar)
25-feb Joris Neggers Clemenshorde (9 jaar)
25-feb Jordy Mans Sioniehorde (8 jaar)
26-feb Dinte van de Ven Filoen Kabouters (9 jaar)
26-feb Lars Knippels Lange Doener Bevers (8 jaar)
27-feb Niek Brok Clemenstroep (14 jaar)
28-feb Elske Stokwielder Filoen Kabouters (10 jaar)
28-feb Joep van Kempen Clemenstroep (14 jaar)

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

SPANNENDE SPEURTOCHT BIJ DE
FILOEN
Bij de filoen zitten de echte speurneuzen onder de AZG.
Dat bleek wel na een heuse speurtocht door Baardwijk. Met
een kaart van de wijk gingen ze op pad. Ze moesten op zoek
naar posten waar enveloppen hingen. In de enveloppen zaten
knotsgekke opdrachten. Onderweg konden ze nog bonuspunten verdienen en zo kwamen ze uiteindelijk weer bij het
eindpunt. Super knap gedaan meiden!

VERJAARDAGEN BIJ DE HOTSJIES
Afgelopen zaterdag heeft de staf al hun verjaardagen
gevierd op een dag. We zijn begonnen met het knutselen
van ballonnen om op te hangen, deze hebben de bevers zelf
versierd en ze zien er nu allemaal super mooi uit! Daarna
gingen we (compleet in thema) het ballonnenspel doen,
hierbij hebben we ballonnen met meel erin gepopt, met
verschillende leuke spelletjes erin zoals kleurendans (soort
van stoelendans met gekleurd papier), hang de was op (tikkertje waarbij iedereen wasknijpers op elkaar vastklemt),
fruitschaal enzovoorts.. De staf heeft zelf op ranja en cake
getrakteerd maar er was nog een traktatie; Lars van Vliet
heeft zakjes chips uitgedeeld. Lola had koekjes gebakken
dus hier kreeg iedereen er ook nog een van.

AZG Scouting Waalwijk
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Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door
Uw specialist in
persoonlijke beschermingsmiddelen
en bedrijfskleding.

www.raschbv.nl
Tel. 0416-376222

KABOUTERCASINO
Kerst en oud & nieuw is de tijd van een gezellig samenzijn. Hier hebben de Filoen en DijkJanneke kabouters gehoor aan gegeven. De laatste keer dat de kabouters samen draaiden,
kwamen zij samen op de Lunt om samen te dineren. Dit gebeurde in de vorm van een
butler menu. Hierbij krijgen alle menu’s een gekke naam en die naam houdt dan voor
iedere kabouter iets anders in, zodat een kabouter nooit weet wat ze bestelt. Dit levert dan
altijd leuke taferelen op, zoals een kabouter die blij wordt met het toetje dat ze “per ongeluk” heeft besteld en de tweede kabouter die het zelfde wilt en dan met de zelfde bestelling
teleur wordt gesteld met alleen een vork. Een vrolijk diner die veel lawaai voort bracht.
Na het eten was het tijd voor een avondje gokken in ons zelfopgezette casino. Hierbij was
het de bedoeling dat ze zo veel mogelijk geld wonnen. Spelletjes die onder andere gespeeld
werden die avond waren traditionele spelletjes zoals black-jack, poker en hoger of lager,
maar ook andere spelletjes zoals gokken op een hondenrace waren georganiseerd.
Het was heel leuk voor de kabouters om hun vriendinnetjes van vorig kamp weer te kunnen zien en de avond vloog voorbij. Om 9 uur werden de kabouters weer opgehaald om
daarna samen met hun familie van kerst te genieten.
Veel liefs alle scoutingvriendjes namens de Dijk-Janneke kabouters! :-)

KOKEN MET DE
WAINGUNDJA
De Waingundja hebben deze
week de chefkok uitgehangen.
Er werd hard gewerkt om mooie
gerechten neer te zetten. Op het
menu stond: broodje hamburger,
sla en aardappels gekookt in
zonnebloemolie. We waren op
tijd klaar dus is er ook nog even
lekker buiten gespeeld.
AZG Scouting Waalwijk
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MASTERCHEF BIJ DE SIONIE
Laatst hebben wij bij de Sionie
op vrijdag avond masterchef
gedaan. De staf had 3 gerechten
bedacht die de welpen gingen
maken. Op het menu stond
tomatensoep als voorgerecht,
als hoofdgerecht een broodje
hamburger en een appeltaart
als toetje. De welpen werden in
groepjes verdeeld en begonnen
per groepje aan een gerecht. Na
het harde werk, konden we het
eindresultaat opeten. De welpen hadden goed hun best gedaan en het eten was super lekker. Kortom het was een geslaagde avond.
Groetjes, Akela, Hathi en Kaa

VERBOUWING
Nu de nieuwbouw van het HK is uitgesteld
heeft het onderhoudsteam tijd beschikbaar
om de Lunt op te knappen. Momenteel wordt
de Filoen ruimte ionder handen genomen.
De Volkjes zijn inmiddels uit de ruimte
verdwenen zodat er meer speelruimte voor
de kabouters ontstaat. Binnenkort worden de
muren en het plafond onderhanden genomen zodat een lichte ruimte ontstaat.

BATAVIEREN OEFENEN VOOR BOUW NIEUWE HK
Het nieuwe hoofdkwartier laat natuurlijk al een tijdje op zich wachten, het leek ons dus een goed idee
hier zelf maar mee aan de slag te gaan! Voor onze
jongere leden was het niet verkeerd om nog wat te
oefenen met het maken van een keuken, maar de
oudere leden kunnen dit natuurlijk al enorm goed...
Hierom hebben we de taak bij hen gelegd een
nieuwe blokhut te bouwen!
Hoewel het natuurlijk een enorm tof bouwwerk
is geworden, was het minder handig dat het recht
naast de Lunt stond. Na een korte rondleiding aan
de andere leden hebben we het dan toch maar afgebroken. Maar mocht er een handje nodig zijn bij de
bouw van het echte nieuwe HK, dan weten jullie ons
te vinden!
AZG Scouting Waalwijk
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10 VRAGEN AAN....
1.wie zijn jullie ?
Wies, Betül, Lotte, Sophie, Eline en Jade
2.Hoe lang zitten jullie al bij de scouting ?
Wies al 7 jaar. Betül, Sophie en Eline 6 jaar.
Lotte 2 jaar en Jade 9 maanden.
3. Wat is jullie leukste scouting moment?
Wies, Betül, Sophie en Jade vonden het kamp bij
de kabouters het gaafst. Betül vindt van in het bijzonder die in Luxemburg het leukst en Jade vindt
op kamp zwemmen leuk. Eline vindt het kamp bij
de Dione het leukst en Lotte het eerste logeernachtje bij de Dione.
4. Waarom is jullie staf zo leuk ?
Ze zijn gezellig en grappig !
5. Wat zouden jullie doen als je staf was?
Wies zou helemaal los gaan. Betül gaat veel plezier maken. Lotte en Sophie gaan hele leuke programma’s
bedenken.
6. Wie van jullie heeft wel eens een blunder gemaakt bij de scouting en wat was het?
Wies haar broek is afgezakt bij de bevers. Lotte heeft haar hoofd tegen de deur gestoten en Eline is maar
liefst twee keer achter elkaar gestruikeld.
7. Wat zouden jullie graag met de groep nog eens willen doen?
Wies, Betül, Sophie en Jade willen gaan lasergamen. Betül wil daarnaast ook graag wandklimmen en Lotte
gaat liever paintballen.
8. Wie zijn jullie scouting vrienden?
Betül haar scoutingvrienden zijn Fenne,Wies,Marit,Eline,Loes en Keetje. voor Lotte zijn dat Mirthe en
Femke. Sophie noemt Nienke, Jade, Keetje en Mirthe. Wies zegt Betül, Marit, Fenne, Eline, Loes en
Keetje. Eline gaat voor Marloes, Masa, Veronique en al laatste noemt Jade Nienke, Sophie Keetje en
Fleur.
9. Wat zijn julle hobby’s naast scouting?
Wies doet aan handbal en dansen. Eline danst ook. Betül voetbalt. Sophie basketbalt. Lotte badmintont en
tekent en Jade doet aan paardrijden en volleybal.
10. Wat willen jullie nog meer kwijt aan de lezers van de Nieuwe Yell.
Veel plezier met lezen en kusjes van de Dione!

