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AZGOEIENDAG
De laatste dagen waren
koud. Januari was regenachtig. Maar zelfs in deze
bittere kou zijn de scouts
van de AZG niet klein te
krijgen. Er zijn dus weer
veel programma’s gedraaid
en in deze editie gaan wij
jullie in vogelvlucht inlichten over wat er de revue
gepasseerd is. In deze editie
valt er te lezen over ontwikkelingen voor het nieuwe HK, wat steeds dichterbij komt, stoken met de
Sionie, een jungle middag
met de L ange Doener
bevers en natuurlijk nog
veel meer. Wij zijn klaar
om jullie in te lichten over
de meest recente ontwikkelingen. De vraag is; “are
you ready?”
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DIERENTUIN KNUTSELEN
De welpen van de Clemenshorde hebben deze maand een dierentuin in elkaar gezet. Deze dierentuin bevatte eeb olifant,
een leeuw, haaien, een speeltuin en nog veel meer. Ze zijn de
hele middag lekker bezig geweest en halverwege de middag
hadden we niet alleen een mooie dierentuin, maar ook een
aantal bekladde kinderen (aangezien ze dus meer verf op
zichzelf hadden zitten dan op het karton). Ook Ikki heeft haar
best gedaan om een mooie ingang te maken voor de cleho dierentuin. Toch weer een toffe dag met een leuk eindresultaat!

Niet alle welpen begrepen
de opdracht direct goed.
De welp hierboven bijvoorbeeld liet zijn gezicht beschilderen. Misschien moet
het een dier uit de dierentuin voorstellen, maar dat is
niet helemaal duidelijk.

MINUTE-TO-WIN-IT BIJ DE LANGE DOENER
De afgelopen maand hebben de bevers weer een kans
gehad om zichzelf te vereeuwigen in de bever-geschiedenis van de Lange Doener Kolonie. We hadden
namelijk minute-to-win-it op het programma staan.
Bij deze klassieker krijgen de bevers voor elk spel 1
minuut waarin ze de bijbehorende punten kunnen
verdienen. We speelden spellen als de olifantendans,
watjes plakken op je neus, parcours afleggen, mummies rollen, bekers doorstapelen, koekjes eten en
appels stapelen. De hele middag ging het vrij gelijk
op, maar bij het watjes plakken nam Tijn Klerx een
enorme voorsprong op de andere koplopers. Deze voorsprong heeft hij tot het einde vast kunnen houden,
dus is hij dit jaar degene die zijn naam op de wall of
fame kreeg! Gefeliciteerd Tijn!!
Groetjes van de Lange Doener Kolonie
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
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POPCORN À LA DIJK-JANNEKE
Op zaterdag 13 januari gingen de Dijk-Janneke
kabouters weer een echte scouting activiteit doen.
We gingen namelijk lekker stoken en popcorn
maken op het vuur. Maar, dacht de leiding, zoete
en zoute popcorn is wel heel erg gewoontjes.
Daarom bedachten we om eens wat andere
smaakjes uit te proberen. De kinderen werden
in 3 groepjes verdeeld en elk groepje ging een
andere smaak popcorn maken. Er werd popcorn
gemaakt met poedersuiker en kaneel, met paprikapoeder, met kaas en zelfs met pindakaas! Hele
gekke smaken en je zou misschien denken dat
het niet zo lekker was. Maar wat bleek? Alle smaakjes waren juist wél lekker geworden! De
pindakaaspopcorn en popcorn met poedersuiker en kaneel waren de grootste favorieten.
Aan het einde van de middag hebben we dus heerlijk gesmuld en er waren zelfs kabouters
die een hele bak popcorn mee naar huis wilden nemen! Al met al was het weer een geslaagde middag.
Lieve groetjes,
De Dijk-Janneke Kabouters.

INSTALLATIE LANGE DOENER BEVERS
Zaterdag 27 januari zijn de nieuwe bevers geïnstalleerd.
We hebben eerst vlaggetjes geknutseld zodat de ruimte mooi versierd was, en daarna waren
alle ouders broertjes zusjes opa’s en oma’s uitgenodigd om te komen kijken. Na de officiële
installatie waarbij de bevers de bever-eed op zeiden en hun das kregen, mochten de papa’s
en mama’s mee doen met het altijd leuke chocozoenen spel!
Gefeliciteerd met de installatie:
Rijk
Tijn
Siem
Mads
Thieme
Kay
Flip
Stuart
Bjarne

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

NIEUWJAARSFEEST
Je kunt een nieuw jaar beginnen met een nieuwjaarsreceptie om je scoutingvrienden
een goed jaar toe te wensen, maar dat vinden de heren en dames van de wildevaart wat
eenvoudig. Zaterdag 19 januari werd er een groot nieuwjaarsfeest op de Risico georganiseerd. In gala kleding werd het nieuwe jaar gevierd. Tot in de kleie uurtjes duurde het feest
waarbij naast de eigen leden ook enkele introducees welkom waren. Een fotograaf werd
ingehuurd om de dames en heren op de gevoelige plaat vast te leggen wat resulteerde in
onderstaande foto
foto'ss

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

OUDSTAFLEDENCLUB
STEUNT
STICHTING SCOUTING ANDREAS ZIJLMANS GROEP

Websites en online software
www.interactivestudios.nl

10 VRAGEN AAN...
1. Wie zijn jullie?
Wij zijn Isa, Maas, Lieke, Maartje, Iris en Marit.
2. Hoe lang zitten jullie al bij scouting?
Iris en Marit zijn allebei tien jaar lid bij Scouting AZG,
Maartje en Maas beide elf jaar, Isa is al twaalf jaar lid
en Lieke is het langst lid met maar liefst dertien jaar
lidmaatschap.
3. Wat is jullie leukste scouting moment?
Samen vonden zij de kampen Joure en Sassenheim
het leukste. Maar eigenlijk fleurt iedere zaterdag van
alle zes de meiden op zodra ze de binnen stappen bij
de WGA. De programma’s ‘twerken met maskers op’ en ‘wilde augurk eten’ zijn verkozen tot meest favoriet. Tenslotte
vinden de meiden elk feestje op de risico ook altijd top.
4. Waarom is jullie staf zo leuk?
Deze vraag was lastig te beantwoorden. Uiteindelijk is het toch gelukt om een top vijf van vaardigheden op te stellen
waaraan een staflid moet voldoen om de leukste te zijn. Allereerst moet de staf net zo gek zijn als de leden, en dat
zijn ze bij de WGA. Ook moeten de programma’s gek en onverwacht zijn. Bij de WGA weet je nooit wat je te wachten
staat. Een top staf moet een goede muzieksmaak hebben. En last but not least moet een leukste staf twee verschillende
kunstjes kunnen; zeil- en twerkkunstjes.
5. Wat zouden jullie doen als je staf was?
Als staf zouden de dames zorgen dat er altijd bier klaar staat om te pakken. En daar houden de bierplannen niet op. Ze
willen ook bier klaarzetten op het HK, om alle stafleden een warm welkom te heten. Dat de meiden opkijken naar hun
staf is duidelijk, want later willen zij net zo leuk zijn als zij. Op kamp willen zij lekker lang opblijven. Om knipoogjes te
geven. Ook zien de dames er naar uit om als staf altijd gelijk te hebben.
6. Wie van jullie heeft wel eens een blunder gemaakt bij scouting en wat was het?
Wij maken geen blunders. Wij maken memorabele momenten!
7. Wat zouden jullie met de groep graag nog eens willen doen?
Isa wilt graag zo veel mogelijk feestjes in haar onesie meemaken bij scouting. Maas wil een vliegreis binnen scoutingbudget. Ze houdt zo te horen van uitdagingen. Wellicht valt dit te combineren met het droomprogramma van Maartje.
Zij wilt wandelen met alpaca’s. De vlucht zou dan kunnen gaan naar Zuid-Amerika. Lieke wilt een keer een kroegentocht door Waalwijk houden. Iris wilt graag verrast blijven worden met creatieve programma’s. Zij wilt iets aparts doen.
Tenslotte is zeilen op de Bergse Maas niet genoeg voor Marit. Zij wilt een heuse cruise.
8. Wie zijn jullie scouting vrienden?
Iedereen bij de WGA is lid van één grote familie <3. Ook worden de schatjes van de WVA genoemd in de credits.
9. Wat zijn jullie hobby’s naast scouting?
Isa haar hobby is hockey. Maas en Marit zijn de dansfanaten van de WGA. Lieke is helemaal into musical. Maartje en
Iris zijn eigenlijk alleen into hun bed en netflix kijken vanuit hun bed.
10.
Wat willen jullie kwijt aan de lezers van De Nieuwe Yell?
Wij hebben zin om staf te worden. The floor is chocolat. Pappie, wij doen ‘t goed! Act like a lady, curse like a sailor.

AZG Scouting Waalwijk
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KOKEN EN STOKEN MET DE SIONIEHORDE
De welpen van de sioniehorde zijn afgelopen maand op de primitieve toer gegaan. In plaats
van hun eten te koken op gaspitten of te bestellen bij thuisbezorgd.nl werden er gekookt op
houtvuur. Dat betekende dus zelf hout hakken. Een mooi vuurtje stoken. De pan insmeren
met groene zeep en daarna hamburgers bakken. Best omslachtig natuurlijk, maar wat is
er nu mooier voor een welp (en de staf) dan vuurtje stoken. Nadat er heerlijke hamburgers
waren gebakken begon het minder leuke gedeelte te weten het opruimen en afwassen.

ONDERHOUD
Niet alleen draaien er iedere
zaterdag veel afdelingen op de
lunt. Ook zie je vrijwel iedere
vrijdag een aantal mannen
werken achter bij de Cabane.
Dit zijn de mannen van
materiaalbeheer die er voor
zorgen dat al het materiaal in
goede conditie blijft. Zo werd
er tijdens een bezoek van
de redactie gewerkt aan een
waslijn die krom was geraakt
omdat er personen aan zijn
gaan hangen. Goed dat dit
gebeurt, maar nog beter is het
wanneer iedereen goed met
het materiaal omgaat zodat
het langer meegaat.

AZG Scouting Waalwijk
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REVERSE VIDEO DIONE
De Dione gidsen hebben afgelopen maand gewerkt aan een reverse video. Hierbij neem
je allerlei handelingen op video op die je later achteruit afspeelt. Dit geeft een verrassend
en gaaf effect. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het klappen van een ballon of het scheuren
van papier. De gidsen bedachten heel veel handelingen die allemaal zijn opgenomen. Het
eindresultaat is nog niet gereed, want er moet nog gemonteerd worden.

De ballonnen voor het klappen

Meel blazen

NIEUWE HK
vorige maand meldden we al dat er vooruitgang zit in de bouwplannen van een nieuw
hoofdkwartier. De voorbereiding voor de
bouw zijn inmiddels in volle gang. Afgelopen
maand deed zich een mooie kans voor die
we niet konden laten schieten. Een complete
industriele keuken werd aangeboden. Hij
moest alleen even worden opgehaald. Dat
was natuurlijk niet tegen dovemansoren. Met
vereende krachten werd de keuken opgehaald.
Dit is natuurlijk een geweldige meevaller in
de bouwkosten. Kent u nog meer mogelijke
meevallers, laat het ons dan weten!

FLEUR
We zijn vorige maand vergeten te melden
dat groepsleider Verspoor half december
vader is geworden. Het is een dochter
geworden en ze heet Fleur. De redactie
feliciteert de kersverse ouders en wensen
jullie samen veel geluk in goede gezondheid toe.

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

Diepvriesspecialist Waalwijk
Stationstraat 91
5141 GD Waalwijk
T: 0416-534919

Fenne Berkelmans (Oda Gidsen)
Roelie Brok (WGA 374)
Lieke Duquensnoij (Dijkjanneke Kabouters)
Tygo van Tetering (Sioniehorde)
Luuk van Beijnen (Hotsjietonia Bevers)
Tjibbe Leijtens (Clemenstroep)
Stan Schoofs (Lange Doener Bevers)
Lars van Oijen (Clemenshorde)
Famke Hoogendoorn (Dijkjanneke Kabouters)
Amoar Mohammed (Sioniehorde)
Tim Boogers (Clemenstroep)
Hermen Klerks (Oudstafledenclub)
Romy van der Veeken (WGA 374)
Joris Neggers (Clemenshorde)
Jordy Mans (Sioniehorde)
Dinte van de Ven (Filoen Kabouters)
Niek Brok (Clemenstroep)
Elske Stokwielder (Dione Gidsen)
Quinten Groeneveld (Batavierentroep)

AZG Scouting Waalwijk
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VERJAARDAGEN

2.2
3.2
9.2
12.2
13.2
17.2
18.2
20.2
21.2
21.2
23.2
24.2
24.2
25.2
25.2
26.2
27.2
28.2
28.2

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

ROSSEN IN DE BOSSEN MET DE FILOEN
Het zonnetje schijnt,
de lucht is blauw,
filoen kabouters
kom maar gauw.
28 meiden wat een
plezier, 28 meiden
soms wordt de staf
helemaal tierelier.
We hebben veel lol
en zijn een gezellige
groep, dit veroorzaakt vaak een hoop troep.
Spelen in de bossen vinden we altijd leuk, vooral Dena en Tess liggen dan in een deuk.
Zonder regen was het in de bossen fijn, gelukkig was er een hoop zonneschijn.
Tot de volgende keer, dan vertellen we jullie nog veel meer.
Groetjes van de Filoen Kabouters.

BOTENWERK BIJ
DE WVA
De jongens van de
wildevaart zijn al
een aantal weken
hard aan het werk
om de vletten weer
klaar te maken voor
de zomer. Een aantal blikken verf en
teer verder zijn ze
nu zo goed als klaar
om weer te water te
gaan.
Als extra mochten
de leden dit jaar een
dekschildering maken. De leden hebben
verschillende tekeningen gemaakt en
het resultaat mag er
zijn.
AZG Scouting Waalwijk
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Uw specialist in
persoonlijke beschermingsmiddelen
en bedrijfskleding.

www.raschbv.nl
Tel. 0416-376222

installatiebedrijf

Gas – Water – Riool – Verwarming – Warmtepompen – Zonneboilers
Airconditioning – Zonnestroom
tel. 0416 331229, Waalwijk
www.installatiebedrijfvanhilst.nl

CLEMENSTROEP IN DE BOSSEN
De Clemenstroep verkenners zijn vaak te vinden in de bossen. Ze zijn ze ook afgelopen
maand weer eens naar het Lido gegaan. Daar hebben ze een bosspel gedaan genaamd ‘The
Battle’. In duo’s moesten de verkenners op zoek naar 2 vlaggen die door de staf verstopt
waren. De twee duo’s die de vlag hebben gevonden waren vervolgens de teamcaptains en zij
konden hun teamleden selecteren door ze in het bos af te tikken. Zo vormden zich twee
teams die uiteindelijk de strijd met elkaar aanging om elkaars vlag te veroveren! Dit was
een fysieke strijd die neer kwam op snelheid, kracht en behendigheid.

SLIJM MAKEN
Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover... Na weken wachten hebben we het meest gewilde programma gedaan, slijm maken! We hebben
deze middag 2 verschillende soorten
slijm gemaakt. Als eerste glitterslijm.
Nadat we alle goede ingrediënten
hadden toegevoegd en natuurlijk de
glitters niet te vergeten, hadden we
allemaal ons eigen echte glitterslijm!
Vervolgens zijn we begonnen aan
het fluffy slijm. Hier moesten we
scheerschuim aan toevoegen zodat
het zeker fluffy genoeg werd en ook
dit slijm was zeker goed gelukt! We
hebben weer een hele leuke middag
gehad!
Groetjes de Dijk-Janneke!!

AZG Scouting Waalwijk
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AZGEPUZZEL
1

2
3

4

5
6
7

8
10

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Horizontaal

Verticaal

7. Welke groep ben jij lid van?
9. meisjes van zeven tot en met tien zijn?
13. sommige spellen win je niet alleen, maar
enkel met....
16. de jongste afdeling zijn de...
18. Hetgeen wat eigenlijk altijd gebeurt bij
scouting.
19. meisjes van elf tot en met vijften zijn...
20. de S van scouting staat voor...

AZG Scouting Waalwijk

1. elke groep wordt geleidt door een aantal...
2. de O van scouting staat voor...
3. Dit doet de wildevaart regelmatig.
4. een type spel.
5. de op één na oudste jongensafdeling.
6. de oudste groep met jeugdleden zijn...
8. Een activiteit die eigenlijk het meest op de
Lunt plaatsvindt.
10. de U van scouting staat voor...
11. wat doe jij op zaterdagmiddag?
12. de C van scouting staat voor...
14. Waar spelen scouts vaak?
15. de ... luisteren meestal naar de stafleden.
17. jongens van zeven tot en met tien zijn?
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KLEURPLAAT

CARNAVAL 2018
VOOR WELPEN EN KABOUTERS
VRIJDAG 9 FEBRUARI
BOERDERIJ DE LUNT

