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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:
7 oktober
INLEVERING STUKJES :
2 oktober

251    Jeugdleden

84 Stafleden en medewerkers

LEDENTELLER

116 Oud-stafleden

AZGOEIENDAG AZGENDA

NOODTELEFOON
Hoofdkwartier : 339030
de Lunt : 342144

14/7 Kampstart
15–22/7 Zomerkamp

26/8 Startactiviteit staf

2/9 Start afdelingen
9/9 Mini 80
16/9 Overvliegen
22-23/9 Scout-in

7/10  Ledenwerfactiviteit
21/10 Joti/Jota
28/10 Start kerststerrenactie

2-3/11 Speelgoedbeurs
25/11 Sinterklaasviering

8-9/12 afhalen kerststerren

Hallo kampgangers en 
thuisblijvers! Deze dubbel-
dikke  uitgave  van de 
Nieuwe Yell is op twee 
manieren te lezen. De ene 
kant is de Kampyell. Hier 
staan de uitnodigingen 
voor het kamp in. Draai je 
hem om, dan zie je de 
gewone Yell. Deze staat 
weer vol leuke verhalen die 
de afdelingen afgelopen 
maand hebben meege-
maakt. Namens de redactie 
van de Yell wensen wij alle 
kampgangers heel veel ple-
zier toe! Alle leidsters en 
andere hulptroepen veel 
succes met de laatste voor-
bereidingen. Voor de thuis-
blijvers: Geniet van een 
weekje zonder de kids en 
vergeet niet om lekker veel 
post te versturen!
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EINDELIJK ZOMER
De eerste warme zaterdag werd met veel water gevierd. Veel afdelingen verzamelden zich 
bij het Lido. Enkele begonnen met het oefenen voor het sportweekend, maar daar werd al 
vlug mee gestopt. Het water was te aamtrekkelijk en er werd dan ook lekker geplonst. de 
redactie van de Nieuwe Yell was ter plekke om een en ander op de gevoelige plaat vast te 
leggen.



Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door

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

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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KLEURENSTRIJD
Zaterdag 17 juni hebben 
de Sioniehorde en de Dijk 
- Janneke kabouters samen 
gedraaid om een super vet 
programma aan te kunnen 
bieden.
Deze dag wilde wij ook scout-
ing voorstellen aan iedereen 
die er nog niet bekend mee is. 
Daarom waren er vriendjes, 
vriendinnetjes en onbekenden 
uitgenodigd om de kleurenstrijd met ons mee te spelen bij de Roestelberg. Die dag werden 
de jongens en meisjes samen verdeeld over vier verschillende teams. Er was een team rood, 
blauw, geel en groen. Het spel was een variant van Stratego. De teams streden tegen elkaar 
door elkaar af te tikken en in de basis van andere teams punten te veroveren en die punten 
vervolgens naar hun eigen basis te smokkelen. Ieder team begon met een aantal punten 
en kon dit aantal vergroten door goed te spelen. Aan het einde had team geel de meeste 
punten bij elkaar gesprokkeld in hun basis, zestien(!) van de veertig, en daarmee waren zij 
de winnaar. Gefeliciteerd!

KERSTSTERRENUITJE ODA

Terwijl de temperaturen steeds hoger worden en het kamp steeds dichterbij komt, was het 
dan eindelijk zover. Het kerststerrenuitje van de Oda! Een halfjaar geleden hebben onze 
meiden hun uiterste best gedaan en de limiet van tien kerststerren behaald!

Daarom zijn wij zaterdag 24 juni lekker gaan zwemmen bij het Stappegoor in Tilburg. 
Onze leden werden rond 13.00 uur door hun ouders afgezet bij de zwembad alwaar een 
spetterend, giebelend en vermoeiende middag losbarsten. Rond 17.00 uur werden onze 
leden moe maar voldaan opgehaald en was het kerststerrenuitje 2017 weer voorbij.

Groetjes, knuffels en kusjes!
De Oda Gidsen



Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door

Uw specialist in 
persoonlijke beschermingsmiddelen 

en bedrijfskleding.

www.raschbv.nl
Tel. 0416-376222
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BOSMIDDAG WAINGUNDJAHORDE
De Waingundja heeft na een drukke periode weer eens fijn de bossen opgezocht, voor 
ditmaal weer een spannend potje Levend Stratego, zoals altijd gingen de welpen weer ten 
volste ten strijde om de winst te behalen. Vol van energie en motivatie rende de welpen het 
bos plat en probeerde ze met hun 
eerlijk verkregen soldaat het andere 
leger te verslaan, het is altijd span-
nend welke groepje het eerst een 
onderdeel jat van het arsenaal van 
de tegenstander om daarmee een 
deuk te slaan in de verdediging en 
daarmee ook meteen het eigen fort 
te kunnen versterken, maar vandaag, 
anders dan anders, verliest het 
blauwe leger niet één maar twee on-
derdelen, waarmee de schade groter 
is dan ooit verwacht…
Ten volste gaat het blauwe leger in 
de aanval in de hoop de verloren 
onderdelen terug te kunnen jatten en 
stiekem ook extra mee te kunnen nemen.  Na een lange tocht met enkele gewonden (afge-
tikt door het rode leger), raakt een enkele welp in het fort van het rode leger en jat hij daar 
één onderdeel om de strijd weer spannend te maken. Ondanks de tegenaanval komt het 
andere leger weer met grote arsenalen aangevallen en wordt daarmee het fort leeggeroofd. 
Helaas zit daarna de tijd erop en gaan de welpen een lekker glaasje ranja drinken. Zoals 
altijd gaan we ook nog even naar de speeltuin van het Lido om daar de spanning van de 
strijd eruit te gooien en even heerlijk te ontspannen. (net als de staf uiteraard :-) )

KERSTSTERRENUITJE 
CLEMENSHORDE
De Clemenshorde mocht dit jaar voor het 
kerststerrenuitje naar de aarde in Breda. Hier 
kregen we een hele informatieve rondleiding en 
mochten zelfs een aantal dieren vast houden. 
Tijdens de rondleiding kregen de dieren van 
de verzorger te eten en zo konden we de dieren 
goed zien. Zo hebben de welpen heel erg 
aandachtig naar een slang gekeken die van de 
verzorger een rat te eten kreeg. Het was een erg 
interessant kerststerrenuitje. De staf vond het in 
ieder geval erg leuk. En we hopen natuurlijk dat 
we volgend jaar nog meer kerststerren kunnen 
verkopen zodat we weer een leuk kerststerrenu-
itje kunnen gaan doen. 



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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EEN WOONKAMER OP EEN VLOT
Zo af en toe wil je als stafteam eens iets heel anders, geks, of nieuws proberen. Wij, het 
gouden duo van de WGA, hebben regelmatig zo’n bevlieging.  Hieruit ontstaan meestal 
de gaafste programma’s. Zo kwamen we een tijdje geleden op het briljante idee om een 
woonkamer op een vlot te bouwen. Zo’n uitzonderlijk programma kost wel even wat extra 
werk, maar uiteindelijk heb je dan ook echt iets staan! Bij dit woonkamervlot idee, kwam 
er nog een ander puntje bij. Ongeloof. 
Niet vanuit onszelf, maar we kregen 
vanuit verschillende kanten bedenkeli-
jkheid. Hoe kwamen we aan meubels? 
Wat zouden we doen als die grote 
zware banken op de bodem van het 
Lido zou belanden? En bovendien, de 
ergste van allemaal, was de uitspraak: 
de meiden van WGA kunnen nog 
geen fatsoenlijke knoop leggen, laat 
staan dat ze een vlot kunnen bouwen. 
De gedachte die er heerste was kor-
tom: dit gaat ze niet lukken.
Natuurlijk zouden wij het gouden duo 
niet zijn, als niet gewoon in het diepe zouden springen en het tegendeel zouden bewijzen. 
Scouting is uitdaging, toch? Dus gingen we aan de slag. De meubels waren zo gefikst. 
Hoppaa, twee banken, wat pionier-palen en een kist met touw in de Gijs en gaan. De leden 
mochten zelf naar de Twiddus met een klein bedrag om dit aan te vullen met wat meubelt-
jes en accessoires. Het opbouwen verliep nagenoeg vlekkeloos. De mastworpen zouden 
misschien niet door de jury van de RSW heen gaan, maar hé, daarvoor zitten wij ook niet 
meer bij de Wildevaart. Het was nog even een spannend moment toen we de banken op de 

vlot wilde zetten. We deden maar wat 
en het lukte nog ook! Naast twee grote 
banken, hadden we er een tafeltje, een 
poef, een lampje en een prullenbak 
op staan. Daar zaten we dan, op onze 
chille banken, met een zakje chips, wat 
drinken en de muziekbox op 10, al 
varend over het Lido. Puur Genieten. 
Zwaaiend naar de andere scouting-
groepen dachten we bij onszelf: Zo 
dat hebben we toch maar even mooi 
gefikst!
Trouwens, nog een commentaar die 

van te voren kregen: die knopen zouden we nooit meer uit elkaar krijgen. Toegegeven, het 
koste soms wat moeite (en een heel mini klein beetje hulp van een meneer en een tenthar-
ing), maar binnen een half uur was de hele vlot gedemonteerd en lag alles weer netjes in de 
Gijs. Wij zeggen nog maar een ding: Heb je een leuk idee? Ga er dan voor!



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
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HELD OP FLIPPERS
Waalwijk -  Vincent Bijnen, voormalig staf en lid van het 
ROT (Risico onderhouds-team) wordt door de Nieuwe Yell 
deze maand uitgeroepen tot scoutingheld van de maand. 
Hij heeft de AZG en met name de Wildevaart, een goede 
daad geleverd.
Afgelopen Pinksteren gingen de WGA en WVA een weekend 
weg met de Risico. Sleepboot de Linge, ging zoals gebruike-
lijk ook mee. Na een paar flinke tegenslagen op de terugweg, 
kwamen ze met veel vertraging terug in de buitenhaven van 
Waalwijk. De Linge die ze wilde gebruiken voor een soepele 
aanmering, bleek iets te mankeren. Terwijl ze aan het kijken waren wat er aan de hand was 
hoorde ze een vreemd geluid. Met behulp van een onderwatercamera ontdekte ze dat de 
schroef eraf was gevallen en waarschijnlijk op de bodem lag. Alleen een gespecialiseerde 
duiker zou deze zaak op kunnen lossen.
Gelukkig kon Vincent meteen ter plaatste komen. Nog geen uur na het incident stond hij 
met zijn hele duik-uitrustig op de Risico om deze klus te klaren. Zonder duikpartner nam 
hij een duik in het koude water met een temperatuur van 21 graden Celsius .
Slechts 50 centimeter, was het zicht onder water. Desondanks wist hij de schroef snel te 
vinden. In 2 minuten maakte hij een duik van 4.6 meter diep. “Geen lange duik, maar wel 
mijn eerste solo duik”, aldus Vincent Bijnen.
De schroef, die helaas niet meer heel was, is inmiddels weer gemaakt en kan weer terug op 
de Linge. Net op tijd om mee te gaan naar het verhuur in Friesland!
Namens het hele team van de Wildevaart willen we Vincent bedanken voor zijn snelle 
komst en zijn onmisbare hulp!

PINKSTER WEEKEND 2017
Mooi weer, de risico klaar, vletten opgetuigd en goede zin. De WVA en WGA waren klaar 
voor het pinkster weekend. Het weekend is begonnen in de buiten haven van Waalwijk. 
Vanaf hier zijn de leden gaan zeilen naar de Biesbosch. Los van een stukje slepen heb-
ben de leden flinke meters afgelegd. Aangekomen in de Biesbosch hebben de leden een 
zeilwedstrijd gevaren tegen de andere groepen. Als afsluiting van de dag is er een feestje 
gevierd samen met de andere groepen van de admiraliteit. De volgende dag zijn de risico 
en de vletten verder gegaan. Er is ’s avonds lekker gebarbecued en uiteraard is er een dansje 
gewaagd. Op maandag zijn de leden en de 
risico weer richting Waalwijk gegaan, dit ging 
echter niet zonder slag of stoot. Na veel trek/
duw werk, hulp van andere boten en een flinke 
scheut mechanisch werk is de risico ook veilig 
thuis aangekomen.
Al met al een super weekend,

Groetjes van de WVA



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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SPORTWEEKEND
Onder prima weersomstandigheden heeft 
afgelopen maand het AZG sportweek-
end weer plaatsgehad. Groepen uit onze 
regio en ver daarbuiten sportten een 
weekend lang om medailles en bekers. 
Als groep doe je één dag atletiek sporten 
en de andere dag teamsporten. Bij de 
atletiek onderdelen worden de presta-
ties omgerekend naar leeftijd. Hierdoor 
heeft elke afdeling evenveel kans om te 
winnen.  Het voetballen vond deze keer 
plaats op kleindere velden met minder 
spelers. Hierdoor konden er meer teams samengesteld worden. De 
uitslagen van het sportweekend ziet er zo uit.
Winnaars teamsporten
Voetbal - Clemenstroep 3
Handbal - Jan de Rooij gidsen
Trefbal - Oud Best

Atletiek
1 ) Scouting oud Best verkenners
2 ) Scouting Boekel gidsen
3 ) AZG Clemenstroep
4 ) Jan de Rooij  verkenners
5 ) DAG Gidsen
6 ) Scouting oud Best gidsen
7 ) DAG verkenners
8 ) Jan de Rooij gidsen
9 ) AZG Dione gidsen 
10 ) Johannes Vianney scouts
11 ) AZG Oda Gidsen
12 ) St.Jan scouts
13 ) Scouting Boxtel
14 ) MBG scouts
15 ) AZG Batavierentroep



Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door

Keurweg 20, 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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RECENSIE ROBA GORE

Zaterdag 10 juni 2017

WGA 374 heeft veel werk gemaakt van hun pop up restaurant Roba Gore op het schip de 
Risico. Gezellig gedekte tafeltjes boven op het dek in Italiaanse stijl door leuke placemats 
met diverse Italiaanse uitdrukkingen. Op de achtergrond Italiaanse muziek. Het mooie 
weer werkte ook nog eens mee.

Het voorgerecht werd bezorgd op een houten plateau. Mozarella, tomaatjes, salami, pro-
ciutto, en olijfjes.
Het hoofdgerecht was een keuzemenu. Pasta Carbonara, Pasta op vegetarische wijze  en een 
beefhamburger op een Italiaanse bol met Italiaanse patates fritas.
Het nagerecht overheerlijk Italiaans ijs met of zonder slagroom.

Keuze uit verschillende fris-
dranken, sapjes, bier en wijn 
voor een zacht prijsje.
De bediening en de keuken 
een dikke pluim!
Zeker voor herhaling vatbaar!

Karin
(Moeder Carlijn)

FIRE & ICE + GAMES IS NICE.

we hebben met de Dione tegen ijs gevochten. Dit keer 
geen hamburgers op het vuur maar een groot blok 
ijs. Daarbij kwamen nog de gekke minute to win it 
spellen. Denk aan panty op je hoofd slingeren, een 
koekje van je voorhoofd naar je mond bewegen, spijk-
er poepen en meer. Met deze gekke spellen verdienden 
ze spullen om vuur te maken, zoals lucifers, hooi en 
hout. Ook konden ze anti-vuur verdienen als water of 
zand. Om dan weer bij een andere groep op het vuur 
te gooien. Het doel was om als eerste het ijsblok zover 
te smelten dat je de pin vrij kreeg en vervolgens werd 
het een soort kopspijkers. waarbij de kinderen zo snel 
mogelijk de grote spijker in moesten slaan. 
Winnaars kregen een grote zak spek, oftewel een top 
middag
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KAMPSTART 
VRIJDAGAVOND 14 JULI 

19:00 – 20:00 LOCATIE DE OVERLAAT 
GEZELLIGE OPENING VAN HET KAMP 

VOOR ALLE LEDEN, OUDERS  
EN ANDERE GEÏNTERESSEERDEN 

SCOUTING AZG NODIGT JE UIT VOOR DE

 -  

-  
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BATAVIERENTROEP
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CLEMENSTROEP

De verkenners van de Clemenstroep gaan dit jaar op kamp De verkenners van de Clemenstroep gaan dit jaar op kamp 
in de Belgische Ardennen. In het kleine plaatsje Setz dat in de Belgische Ardennen. In het kleine plaatsje Setz dat 
zo’n 50 inwoners heeft zullen de verkenners verblijven. Dit zo’n 50 inwoners heeft zullen de verkenners verblijven. Dit 
dorpje ligt vlakbij de Duitse en Luxemburgse grens en de dorpje ligt vlakbij de Duitse en Luxemburgse grens en de 
spreektaal is Duits dus hopelijk hebben de verkenners een spreektaal is Duits dus hopelijk hebben de verkenners een 
beetje opgelet op school. Precies 10 jaar geleden heeft de beetje opgelet op school. Precies 10 jaar geleden heeft de 
Clemenstroep al kennis gemaakt met dit kleine dorpje en Clemenstroep al kennis gemaakt met dit kleine dorpje en 
haar inwoners en nu, ruim 10 jaar later, zijn we weer van haar inwoners en nu, ruim 10 jaar later, zijn we weer van 
harte welkom. Hopelijk zijn de weergoden ons wel beter harte welkom. Hopelijk zijn de weergoden ons wel beter 
gezind dan 10 jaar geleden want dat kamp is de boeken in gezind dan 10 jaar geleden want dat kamp is de boeken in 
gegaan als een regenachtig kamp. De Staf en de verkenners gegaan als een regenachtig kamp. De Staf en de verkenners 
hebben er in ieder geval zin in!hebben er in ieder geval zin in!

Ons postadres is Ons postadres is 

Clemenstroep AZGClemenstroep AZG
<naam verkenner><naam verkenner>
Setz 16Setz 16
4783 St. Vith4783 St. Vith
BelgiëBelgië

4.7 Noortje Broeksteeg (Dijkjanneke Kabouters)
7.7 Jisse van der Kemp (Waingundjahorde)
10.7 Tim Geijs (Dijkjanneke Kabouters)
10.7 Lotte de Greef (Hotsjietonia Bevers)
11.7 Bastiaan van Nijen (Lange Doener Bevers)
12.7 Pleun Kerkhof (Oda Gidsen)
12.7 Evy de Jong (Dijkjanneke Kabouters)
15.7 Jeroen Schalken (WVA 27)
15.7 Dano van Weert (Hotsjietonia Bevers)
16.7 Tim van Tilborg (Batavierentroep)
17.7 Jessey de Louw (Filoen Kabouters)
17.7 Jade de Veer (Dione Gidsen)
18.7 Tom Wingelaar (WVA 27)
18.7 Joy Geijs (Oda Gidsen)
18.7 Tess van der Hilst (Oda Gidsen)
21.7 Lindy Kuis (Hotsjietonia Bevers)
22.7 Kim Smits (Filoen Kabouters)
25.7 Vincent Bijnen (Risco Team)
26.7 Maikel van Weert (Risco Team)
30.7 Sophie Eijkens (Dione Gidsen)
31.7 Ezgi Lara Telcioglu (Dijkjanneke Kabouters)

VERJAARDAGEN JULI
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FILOEN

Hallo dames van de Filoen,

Op ons ouder-dochterweekend hebben wij van ie-
mand flessenpost gekregen met een audioboodschap. 
We gokken dat dit een piraat was, hij vertelde dat zij 
richting het noorden aan het varen zijn voor veiligheid 
en hulp. Aangezien wij de boodschap ontvangen heb-
ben, is het onze taak om te helpen. 
Daarom hebben wij besloten om zaterdag 15 juli met 
jullie de trein te pakken naar het prachtige Zandvoort. 
Deze stad ligt noordelijk en aan zee, misschien kunnen 
we het piratenschip dan zien. 
Zorg ervoor dat je goed uitgerust bent, want wij weten 
ook nog niet wat ons te wachten komt te staan...

Tot dan,
Woepsie, Drintel, Jocht, Kokkie, Holly en Wamsi

Beste Oda Gidsen en andere lezers van de kampyell.
Van 15 tot 22 Juli gaan we weer een spectaculaire 
week tegemoet vol sensatie en via deze weg willen 
wij allen die meegaan maar ook zeker alle ouders 
thuis al wat info meegeven over wat er in de kampweek 
allemaal gaat gebeuren.
Allereerst lijkt het ons verstandig om alvast het adres af te geven waar de 
grote toestroom van brieven van jullie geliefde ouders heen kan gaan.
Dit is .  Oda Gidsen AZG
 <naam gids>

Setz 16Setz 16
4783 St. Vith4783 St. Vith
België België

Natuurlijk zouden wij zoals beloofd jullie nu alles vertellen maar bij nader inzien houden we dat toch 
maar een verrassing voor op kamp.

Het beloofd in ieder geval een spetterende week te worden,
Groetjes van de Oda staf.

ODA
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WGA 374

Postadres: 
Scouting Tjarda Sassenheim 

[ Naam lid/leiding ] 
Kagerweide 30, 2172 HT Sassenheim 
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WAINGUNDJA

De welpen van de Waingundja gaan dit jaar op kamp naar Soest. Het belooft een mooie 
week te worden vol spanning, sensatie en avonturen. De welpen kunnen post ontvangen op 
het volgende adres: 

Hopman Masselman Groep 
Waingundja horde
t.a.v. <Naam kind>
Sparrenlaan 22
3768 BG Soest

Over post gesproken, we ontvingen dit stukje tekst 
in een brief gisteren. 
Weet een van de welpen misschien wat dit betekent?

少しカブスを待っている忍者
Heel geheimzinnig! Wij hebben er al zin in als staf, jullie ook?!

WVA
 Beste mannen van de WVA.

Dit jaar gaan jullie als echte zeeverkenners de woeste wateren van friesland verkennen,
in friesland kunnen jullie echt meters maken op het water, want er zal veel gezeild gaan 
worden.
Tijdens het zeilen gaan jullie allerlei taken vervullen, hiervoor gebruiken jullie moderne 
apparatuur. Uiteraard gaan we ook een stukje back to the basics.
Maak je alvast klaar voor een spetterend kamp in het oh zo mooie friesland.

Er staat helaas geen brievenbus op de Risico daarom kunnen wij geen post ontvangen.
Er kan uiteraard wel gemaild worden naar: wildevaart027@outlook.com
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Beste Sioniewelpen, 

Afgelopen jaar heb ik helaas mijn superheldendiploma net niet gehaald. Daarom 

ga ik deze zomer het weer opnieuw proberen om mijn diploma te behalen. Ik 

ben laatst naar de directeur van de superhelden school gegaan die mij wat 

leukst vertelden…. Jullie worden mijn klasgenoten deze zomer op de 

superhelden school! Dat beloofd een hele leuke week te worden en hopelijk 

halen wij allemaal ons superheldendiploma. Ik zie jullie allemaal 15 juli in Laren!  

Groetjes, Alex Power 

PPostadres 
Raboes 20  
1251AL Laren (NH) 

SIONIE

Hallooo hardwerkende stafleden!!!
Zijn jullie al bijna klaar voor het zomerkamp?

Na die super gezellige week vinden jullie het vast 
leuk om bij te kletsen met jullie andere scouting-

vriendjes en vriendinnetjes.
Dat kan zoals altijd onder het genot van een 

lekkere bbq 
die wij voor jullie regelen en natuurlijk met 

een lekker koel drankje erbij.
Zorg dat je er bij bent en geef je snel op!

(zie je mail voor uitleg hoe dit moet)
Groetjes het bbq-team
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DIJK-JANNEKE

  Postad
res:  

Dijk-Ja
nneke A

ZG
<Naam

 kind>
Kalkoen

weg 23
3851 S

B Erme
lo

Kunnen
 de Dijk

-Jannek
e

Kaboute
rs mij m

isschien
helpen?
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DIONE

Oud-
ers, verzorgers en ers, verzorgers en 

familie post ontvangen 
wij graag op: wij graag op: 

De Kluis 1, De Kluis 1, 
3051 Sint-Joris-Weert, België3051 Sint-Joris-Weert, België

T.n.v. De Dione gidsen, scout-T.n.v. De Dione gidsen, scout-
ing AZG.ing AZG.

Dit Dit 
eiland, het is eiland, het is 

de hemel, maar ook de hemel, maar ook 
een hel. een hel. 

Zoveel Zoveel 
vragen en vragen en 

zoveel manieren om zoveel manieren om 
ze te antwoorden, wie ze te antwoorden, wie 
weet wat morgen weer weet wat morgen weer 

brengt. brengt. 
Telkens stelt Telkens stelt 

het eiland mij weer het eiland mij weer 
op de proef. Niks is op de proef. Niks is 

zeker, maar toch staat zeker, maar toch staat 
alles vast. alles vast. 

En En 
voor wat zijn voor wat zijn 

die houten schijfjes?  die houten schijfjes?  
Al met al geen ramp, Al met al geen ramp, 

met de Dione wordt het met de Dione wordt het 
een top kamp. een top kamp. 

Lekker in de Lekker in de 
zon of toch koelen zon of toch koelen 

in de schaduw. in de schaduw. 

Iedereen Iedereen 
werkt tegen ieder-werkt tegen ieder-

een. We strijden en we een. We strijden en we 
bikkelen, maar dat wil bikkelen, maar dat wil 

niet zeggen dat we niet zeggen dat we 
winnen.winnen.

Werk Werk 
ik mezelf ik mezelf 

naar de voor-naar de voor-
grond of blijf ik wat grond of blijf ik wat 
op de achtergrond?op de achtergrond?

Survivallen Survivallen 
is belangrijk of toch is belangrijk of toch 
vrienden zoeken en vrienden zoeken en 

samenwerken.samenwerken.

Na Na 
de stem-de stem-

ronde kan alles ronde kan alles 
veranderen. veranderen. 



AZG Scouting Waalwijk 4 KampYell

De welpen van de Clemenshorde gaan dit jaar op kamp naar Laren. Er staat daar weer een 
groot avontuur op ons te wachten. De meest belangrijke/leuke dingen zijn te vinden in de 
woordzoeker. De staf heeft er in ieder geval al heel erg veel zin in. Voor de ouders, dit is het 
postadres mocht je zelf nog een kaart willen sturen.

[naam kind]

Scouting Raboes
Raboes 18
1251 AL Laren (NH)

CLEMENSHORDE

AFWAS - AKELA - BOSSEN - CORVEE - ETEN - FIETSEN - HUTTEN - KAMPVUUR
KUSSEN - KYGO - MATJE - MINUUT - NACHTSPEL - OE - OUDSTEHIKE - SCHAT
SHEREKHAN - SLAPEN - SNOEPEN - TABAQUI - VEGEN

WOORDZOEKER KAMP LAREN
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BEVERS
Sprookjesachtige locatie voor de bevers? 

Hoi bevers!  
Wij hebben post gehad vanaf ons kampterrein. Alleen de staf heeft een beetje moeite met het 
ontdekken wat het betekent. Kunnen jullie ons helpen? 
In de tekening hieronder moet gekleurd worden. Wij weten dat jullie hier heel goed in zijn!  
Kleur alle vakjes met een  
2  rood 19  blauw 24  zwart  30  geel  47  groen  51  grijs 
Volgens ons zitten er ook getallen in die je niet hoeft in te kleuren.  
Zou het een mooie blokhut zijn waarin we gaan slapen? 

Alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en vriendjes mogen ons natuurlijk een kaartje sturen.  
Ons postadres is:  

Blokhut Scouting de Zwervers 
‘vul hier de naam van de bever in’ 
Zandheuvelweg 2a 
3904 MD Veenendaal 

Als jullie weten hoe de blokhut eruit ziet, vertellen jullie dat dan tegen ons? Wij zijn heel benieuwd!  

Groetjes juffrouw Pirouette, Babbel, Keet, Bas, Rebbel en Pompedomp 
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