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AZGOEIENDAG
De laatste maand scouting
voor we op zomervakantie
gaan. Spannend! Lekker
met iedereen naar Wiltz,
dat wordt natuurlijk super
gaaf! Later deze maand
zal de Nieuwe Yell nog
een keer uit komen met
daarin officiële uitnodigingen met voorproefjes van
kampthema's om jullie lekker in kamp sferen te krijgen. Afgelopen maand is er
natuurlijk ook weer genoeg
gebeurd, waar deze editie
over zal gaan. De redactie
van de Nieuwe Yell willen
natuurlijk alle winnaars van
de sportdag feliciteren. Behaalde resultaten staan hier
ook in. Verder is er lekker
gekookt door afdelingen en
is er nieuws van het Risico
onderhoudsteam. Er is dus
weer genoeg te lezen en
hopelijk hebben jullie net
zo veel zin in deze editie als
deze zomer als wij.
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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
De nieuwe yell reportages
vimeo : vimeo.com/channels/
nieuweyell
youtube : yt.vu/+nieuweyell
RELEASE DATUM:
iedere eerste zaterdag van de
maand .
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VOLGENDE UITGAVE:
22 juni
INLEVERING STUKJES :
17 juni

257 Jeugdleden
84 Stafleden en medewerkers
116 Oud-stafleden
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NOODTELEFOON
Hoofdkwartier : 339030
de Lunt :
342144

de nieuwe Yell

EEN HEERLIJKE SPORTDAG!!
Het weer was perfect, de welpjes sportief en
lief. Alles voor een mooie sportdag! Dit was
dan ook zeker gelukt! Na veel top resultaten
bij het altletiek in de ochtend ging we lekker
een potje voetballen in de middag.
Veel gelachen, veel inzet getoond en de
mooiste prijs van allemaal gewonnen, de
sportiviteits beker!!
Wij van de Waingundja verliezen namelijk
liever eerlijk en gezellig dan dat we oneerlijk
en/of ongezellig winnen.
Alle welpen bedankt en we zien jullie graag
weer volgende week

HUTTEN BOUWEN MET DE CLEMENSHORDE
Omdat dit programma al enkele keren door de kinderen aangevraagd was, bleek het de
hoogste tijd om een middagje maar de duinen te gaan. Uiteraard zijn de hutten naast het
‘bouwen’ ook nog versierd om punten te verdienen voor hun presentatie. De indeling en
inrichting was overal ver uitgewerkt en uitgedacht. Daarnaast beschikte iedere hut over
een bijzonder element. Voorbeelden zijn: een enorme kapstok, een veranda en een hut die
de grond in dook. Uiteindelijk is de kapstok-hut verkozen tot de betere hut, hij is te
bewonderen op de foto bij de tekst. De hut waar Balou zich de middag mee bezig
gehouden heeft, verdiend ook zeker nog een vernoeming. Helaas deed deze hut niet mee
met de wedstrijd, anders was hij zeker hoog geëindigd!
Groeten, stafteam Clemenshorde.
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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
- Tafels en banken
- Terrasverwarmers
- Kano’s10 stuks op trailer, inclusief zwemvesten

Grotestraat 163
5141 JR Waalwijk
tel. 0416 332370
e-mail : gert@hensschilderwerken.nl
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ODA MASTER CHEF
Zaterdag 18 mei werden de Oda Gidsen een uurtje later dan
normaal verwacht op de Lunt. Deze middag stond namelijk
Master-Chef op het programma! De meiden werden verdeeld
in twee groepen. De staf had van tevoren thema’s verzonnen.
Doormiddel van loodjes werd een thema geloot. De gekozen
thema’s waren Amerikaans en Italiaans. De groepjes kregen
een mooi geldbedrag om een twee gangen diner en aankleding voor de tafel te kopen. Dit allemaal in het gekozen thema
uiteraard. Na een tijdje kwamen de meiden met tassen vol
boodschappen weer terug op de Lunt. Vervolgens zijn onze
keukenprinsessen aan de slag gegaan, met wat we toch wel
mogen noemen, culinaire hoogstandjes! Er waren heerlijke
Amerikaanse hamburgers en Italiaanse pasta pesto gemaakt!
Als toetjes waren er Amerikaanse s’mores en Italiaanse toetjes
met geheime ingrediënten. Wat we in ieder geval kunnen
zeggen is dat er Bastogne koeken, ijs en chocolademousse
in zit. En nadat de buikjes gevuld waren en de afwas was
gedaan, stond de staf nog een belangrijke taak te wachten. Er moest een winnaar gekozen
worden. Na een hevige discussie te hebben gehouden zijn de Italianen uiteindelijk de winnaars geworden!
Groetjes,
Staf Oda Gidsen

OUD ROER RETOUR

SPORTDAG BIJ DE SIONIE
Afgelopen week hebben de welpen van de Sionie
flink gestreden tijdens de 36ste editie van de sportdag. De voetbalbeker zat er voor ons dit jaar helaas
niet in maar het resultaat van de atletiekonderdelen
mocht er wel wezen. We stonden met 8 keer het
meest van alle welpengroepen in de Top 5 van de
verschillende onderdelen op de voet gevolgd door
de Waingundja met 7 keer. Sam Kuypers was zelfs 3
keer in de top 3 terechtgekomen. Aan het einde van
de dag hadden we drie medailles binnen kunnen
halen met de atletiekonderdelen, wat een mooie
beloning was voor de behaalde resultaten van de
dag.
We hopen dat de AZG het ook goed gaat doen tijdens het sportweekend en volgend jaar zijn de
bekers van ons!
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Wederom bijzonder bezoek op de
Risico. Dit keer de kleinzoon van
de oude eigenaar. Eerder dit jaar
las je al in De Nieuwe Yell dat de
Risico nu 40 jaar bij de AZG is.
Een bijzondere prestatie. En bijzonder dat we een ruim 100 jaar
oud historisch schip in de vaart
hebben. De bezoeker kwam niet
zomaar, maar bracht het oude
stuurwiel van de Risico mee. Een
kleine variant dan die bij de koop
in de stuurhut bleef. Dit kleine
stuurwiel werd vroeger gebruikt
om onder hele lage bruggen door
te kunnen. Je kon dan het hout en
dan van de stuurhut weghalen en
dan was het schip een stuk lager
(net als bij een cabrio).
de nieuwe Yell

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

KERSTSTERRENUITJE BIJ DE DIONE
Op zaterdag 18 mei vond het kerststerrenuitje van de Dione plaats. Om half 12
verzamelende de gidsen bij het hoofdkwartier om later met auto’s naar Tilburg
te gaan. We gingen namelijk zwemmen
bij Stappegoor! Toen we er waren hebben we snel kaartjes gekocht en konden
we snel gaan zwemmen. De glijbanen
zijn goed gebruikt door onze gidsen. Af
en toe ook even een pauze om even op
adem te komen. Om daarna weer verder
te zwemmen natuurlijk. De middag was natuurlijk niet compleet om met z’n alle van de
familieglijbaan af te gaan. Het was een hele gezellige middag. We waren ook goed moe na
deze middag. Wij hopen dat we volgend jaar weer een leuk uitje kunnen doen!
Groetjes, staf Dione

WELPENDAG BIJ DE SIONIE
Begin vorige maand vond weer
de jaarlijkse welpendag plaats.
Natuurlijk nam de Sionie ook dit
jaar weer deel aan deze activiteit.
Dit jaar werd de dag geopend
met het voorlezen van een document dat bestempeld was als
TOP SECRET. Hierin werden de
welpen gevraagd om te helpen
met het kraken van de codes van
de achtergebleven kist. De code
bestond uit 4 cijfers en om deze
code te kraken moest er een tocht gelopen worden. De tocht bestond uit 4 onderdelen: een
ballonnentocht, een enveloproute, een rebusroute en een kistjestocht. Bij iedere onderdeel
zat een puzzel en het oplossen van de verschillende puzzels leverde ons steeds 1 van de 4
cijfers op. De puzzels waren heel verschillend, zo was er een schaakpuzzel bij de kistjestocht en moesten we een cijfer, geschreven in onzichtbare inkt, uit een boek halen bij de
ballonnentocht. Aan het einde van de middag hadden we de code gekraakt en konden we
bij de schatten van de kist.
Het was een geslaagde middag en we hebben nu al weer zin in de activiteit van volgend
jaar!
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Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door

Keurweg 20, Postbus 289, 5140 AG Waalwijk. www.printcontrol.nl

OUDSTAFLEDENCLUB
STEUNT
STICHTING SCOUTING ANDREAS ZIJLMANS GROEP

Websites en online software
www.interactivestudios.nl

AZGEPUZZEL
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UITSLAGEN
Medailles kabouters
Sport:Hordelopen
1) AZG Filoen -Filoen 1 :121
2) MBG Kabouters -Kabouters MBG 2 :111
3) MBG Kabouters -Kabouters MBG 1 :107
Sport:Sprint
1) MBG Kabouters -Kabouters MBG 2 :111
2) AZG Filoen -Filoen 1 :110
3) AZG Filoen -Filoen 3 :104
Sport:Verspringen
1) Nieuwkuijk Wolven -Wolven 3 :121
2) MBG Kabouters -Kabouters MBG 2 :118
3) AZG Filoen -Filoen 3 :112
Sport:Kogelstoten
1) AZG Filoen -Filoen 3 :120
2) Nieuwkuijk Wolven -Wolven 3 :120
3) MBG Kabouters -Kabouters MBG 1 :114
Sport:Obstacle Run
1) AZG Dijkjanneke -Knaagdorp :123
2) AZG Filoen -Filoen 3 :116
3) AZG Filoen -Filoen 1 :114
Sport:Hoogspringen
1) MBG Kabouters -Kabouters MBG 2 :118
2) DAG Kabouters -Apen :116
3) Nieuwkuijk Wolven -Wolven 3 :116
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SPORTDAG
Medailles welpen
Sport:Hordelopen
1) St. Jan Groep -St. Jan :110
2) Jan de Rooij Welpen -Grijs :105
3) AZG Clemenshorde -Nest 2 :105
Sport:Sprint
1) MBG Welpen -MBG Welpen 1 :115
2) AZG Sioniehorde -Bruin :109
3) Nieuwkuijk Wolven -Wolven 1 :107
Sport:Verspringen
1) Jan de Rooij Welpen -Grijs :115
2) Nieuwkuijk Wolven -Wolven 1 :114
3) AZG Clemenshorde -Nest 1 :111
Sport:Kogelstoten
1) AZG Sioniehorde -Wit :123
2) Nieuwkuijk Wolven -Wolven 1 :123
3) St. Jan Groep -St. Jan :114
Sport:Obstacle Run
1) Jan de Rooij Welpen -Rood :119
2) Jan de Rooij Welpen -Grijs :113
3) St. Jan Groep -St. Jan :108
Sport:Hoogspringen
1) AZG Sioniehorde -Bruin :123
2) Jan de Rooij Welpen -Grijs :113
3) St. Jan Groep -St. Jan :110

totaal uitslag
1) Nieuwkuijk Wolven: 109.66
2) St. Jan Groep: 108.23
3) MBG Kabouters: 108.18
4) AZG Sioniehorde: 102.43
5) Jan de Rooij Welpen: 101.41
6) AZG Filoen: 100.85
7) MBG Welpen: 100.11
8) AZG Waingundja: 98.81
9) AZG Dijkjanneke: 96.59
10) AZG Clemenshorde: 96.17
11) DAG Kabouters: 91.73
AZG Scouting Waalwijk
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Prof. Zeemanweg 8
5144 NN Waalwijk
T 0416- 33 24 15
E info@WDLDRANK.nl
I www.WDLDRANK.nl

AZGEKLEUR
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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

VERJAARDAGEN
2.6 Cynthia - Hotsjietonia Bevers
4.6 Bart - Sioniehorde
4.6 Meike- Hotsjietonia Bevers
5.6 Klaas - Clemenshorde
5.6 Femke - Hotsjietonia Bevers
5.6 Pien - Dijkjanneke Kabouters
8.6 Pieke - Filoen Kabouters
10.6 Quincy - Filoen Kabouters
11.6 Carlijn - Hotsjietonia Bevers
14.6 Noud - Clemenshorde
17.6 Rik - Flexteam
17.6 Sam - Clemenshorde
17.6 Tess - Filoen Kabouters
18.6 Sven - Clemenshorde
19.6 Anne - Filoen Kabouters
21.6 Damiq - Sioniehorde
22.6 Remt - Clemenstroep
24.6 Milou - Filoen Kabouters
25.6 Timo - WVA 27
26.6 Bram - Clemenshorde
30.6 Cas - Filoen Kabouters
30.6 Rayan - Sioniehorde
30.6 Tijn - Lange Doener Bevers
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

ROTKLUSSEN
Het Risico onderhoudsteam (ROT) is weer lekker bezig geweest op ons schip. Vorige keer
hadden we al bericht gegeven van de opbouw van acculaders voor het 24V circuit en dat de
stoppenkast aangepast zou worden voor meer veiligheid aan boord. Dit is allemaal gelukt.
Een hoop kleine klussen zijn uitgevoerd en het platte dek is onder de rubberen matten goed
schoon gemaakt, zodat het water weer beter kan wegstromen. Er is weer diesel gebunkert
(getankt) zodat de Wilde Vaart met Pinksteren weer een weekend op pad kunnen en aan
een nieuwe opstapje bij de ingang wordt gewerkt. Ook zijn de motoren en dekwerktuigen
gesmeerd en seizoensklaar gemaakt.

HOTSJIETONIA BEVERS KRAKEN EEN KIST OPEN
Toen de hotsjietonia bevers op een vrijdagavond in hun ruimte aan kwamen stond daar
een kist met een groot cijferslot er op. Bij de kist zat een brief van een echte piraat. In de
brief stond dat hij de bevers wilde testen, want alleen een echte piraat kon de kist open
maken. Het eerste cijfer gaf hij al cadeau in de vorm van een rekensom. Dit was natuurlijk
geen probleem voor de slimme bevers. Hier kwam een 7 uit. Verder stond er in de brief
dat er ergens in de ruimte een volgende hint verstopt was. Na een grondige inspectie van
de ruimte werd er een schatkaart gevonden. De schatkaart leidde naar het achterste veld,
hier stond een parcour klaar, met dit parcour konden stukken van een puzzel verdiend
worden. Uit deze puzzel kwam een bril, of een 8, het tweede cijfer. Toen we weer naar binnen gingen bleek de lunt vol te hangen met allemaal papiertjes. Blijkbaar had de piraat dit
opgehangen toen de bevers buiten bezig waren. Iedereen ging druk aan de gang om dit te
verzamelen, ook dit bleek een puzzel te zijn. Hieruit kwam nog een 8 dit was al het derde
cijfer. Dit moest gevierd worden, dus we gingen iets drinken. Maar in de beker van Mees
bleek een papiertje te zitten, nog een brief van de piraat. De bevers moesten bewijzen dat
ze ook sterk waren door een potje britse bulldog te spelen. De bevers dronken snel hun
ranja op, en gingen richting het veld buiten om zichzelf te bewijzen. Na een potje britse
bulldog kregen de bevers het laatste cijfer: een 7. Nu hadden we alle cijfers en was het tijd
om de kist te openen, dit code was 7-8-8-7 en de kist klikte open. Deze zat vol met snoepjes. Dat snoep werd verdeeld onder de bevers. Toen was het al weer tijd naar huist te gaan.
We waren nog net op tijd met de kist open maken.
Groetjes, juffrouw Pirouette, Babbel, Hippe Springveer en Billie
AZG Scouting Waalwijk
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10 VRAGEN AAN....
1. Wie zijn jullie?
Marcel Verwiel, Jonneke van den Houdt en
Carla van Houten
2. Hoelang zitten jullie al bij de
Scouting.
Jonneke zit al 17 jaar bij de Scouting, Carla
27 jaar en Marcel maar liefst 47 jaar
3. Wat is jullie leukste scouting moment?
Marcel noemt de zomerkampen in Wiltz. Carla het eerste weekendje als staf waarin ze de basistraining van
regio de langstraat kreeg. Jonneke houdt van de stress die komt kijken bij het opbouwen en opstarten van
de sportdag.
4. Waarom is jullie staf zo leuk?
Onze vrijwilligers zijn enthousiast. Ze staan klaar wanneer het nodig is. Bij deze dan ook een grote pluim
voor al onze vrijwilligers.
5. Wat zouden jullie doen als je staf was?
Marcel zou een kamp in Schotland organiseren. Originele programma’s bedenken. Samen activiteiten
blijven doen en organiseren met vrijwilligers en oud-stafleden.
6. Wie van jullie heeft wel eens een blunder gemaakt bij de scouting en wat was het?
Marcel heeft wel eens voor de verkeerde datum een trein gereserveerd op kamp Wiltz (is goedgekomen).
Carla heeft al haar vingertopjes verbrand door een hete steen. Jonneke heeft zoveel blunders gemaakt dat
het er teveel zijn om ze hier allemaal te noemen.
7. Wat zouden jullie graag met de groep nog eens willen doen?
Marcel wil graag overhuizen naar een nieuw hoofdkwartier. Carla wil de Wollukse Kwis willen winnen en
een weekendje op de risico met oud wva/wga staf. Jonneke heeft wel zin in een chique feestje met zijn
allen.
8. Wie zijn jullie scouting vrienden?
Alle vrijwilligers van scouting AZG
9. Wat zijn jullie hobby’s naast scouting?
Marcel doet aan wandelen en hardlopen. Ook kookt hij graag. Carla doet aan cross fit, lezen, pictionairy en
borrelen. Voor Jonneke is scouting haar lust en haar leven.
10. Wat willen jullie nog kwijt aan de lezers van de Nieuwe Yell
Bijzonder om als groepsstaf in de laatste normale editie te staan. We hebben er 25 jaar van genoten.
Bedankt Joost en al die andere die jou daarbij hebben ondersteund!
AZG Scouting Waalwijk
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UITSLAG SPORTDAG BEVERS
Sport: Zaklopen
1) MBG bevers 104
2) AZG Hotsjietonia 104
3) AZG Lange Doener 100
Sport: Balgooien
1) AZG Hotsjietonia 103
2) AZG Lange Doener 99
3) MBG bevers 99
Sport: Doelschieten
1) MBG bevers 110
2) Dr. Akkermans bevers 101
3) AZG Hotsjietonia 100
Sport: Sprint
1) AZG Lange Doener 108
2) Dr. Akkermans bevers 105
3) MBG bevers 102
Sport: Hordelopen
1) Dr. Akkermans bevers 103
2) AZG Hotsjietonia 101
3) AZG Lange Doener 101
Sport: Obstacle Run
1) AZG Hotsjietonia 109
2) Garcia Moreno bevers 104
3) MBG bevers 103

Eind uitlag
1 ) AZG Hotsjietonia 102
2 ) MBG bevers 102
3 ) Dr. Akkermans bevers 98
4 ) AZG Lange Doener 96
5 ) Garcia Moreno bevers 93

