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AZGOEIENDAG
Hallo alle scoutjes! Hebben jullie zin in maart? Er
is natuurlijk veel leuks in
maart. Als jullie dit lezen,
zijn jullie vast al lekker aan
het carnavallen. Heel veel
plezier! Daarnaast begint
in maart de lente en komt
beter weer er dus aan. Dat
hebben we pas ook nog
gevoeld. Lekker hè? Weer
om gezellig met scouting
buiten te zijn. Maar eerst
gaan we jullie weer op de
hoogte brengen van alles.
We hebben nieuws over de
bouw van het nieuwe HK,
de uitreiking van de prijs
voor het beste en origineelste programma en staflid
van het jaar. Maar daar
houdt het natuurlijk niet
op. Dus, sla snel open en
lees wat er speelt binnen de
AZG.
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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:
6 april
INLEVERING STUKJES :
1 april

257 Jeugdleden
84 Stafleden en medewerkers
116 Oud-stafleden
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AFSCHEIDSFEEST OUD LEDEN WVA & WVA
Zaterdagavond 16 februari hadden
de leden, die van 2016 t/m 2018
lid zijn geweest bij de Wildevaart,
afscheid genomen van het lid zijn
bij de AZG en natuurlijk onze
geweldige stafleden. Iedereen
die aanwezig was moest verkleed komen als een echte gabber.
De Risico ging terug in de tijd.
Rond 23:00 werd de muziek even
uitgezet om het afscheidscadeau
te overhandigen aan de stafleden/
Risico om ze te bedanken voor de
3 mooie jaren. “We kunnen terug
kijken op een mooie tijd waar we
veel leuke dingen hebben meegemaakt en er een mooie groep is ontstaan”, werd er verteld.
Daarna ging het spetterende feest weer door, en ging door tot in de late uurtjes. Vele van
deze oud leden zijn nu nog steeds actief binnen de AZG en zijn allemaal staflid van een
speltak.
De groeten namens de staf van de Wildevaart & de oud leden.
Ps. Afscheid nemen bestaat niet :)

BOWLEN MET DE CLEMENSHORDE
9 februari was het zo ver: het
kersterrenuitje van de Clemenshorde! Deze middag was
er een speciale activiteit voor
de afdeling als bedankje voor
de kersterren verkoop in de
decembermaanden. Met een
fototocht zijn de welpen naar
de bowlingbaan gelopen voor
een middagje discobowlen.
Dat was een groot succes, met
dank aan de verzoeknummers
van de kinderen, hun dansjes
en de heftige lichtshow die
aanstond. Al met al was het
een hele geslaagde middag
voor de kinderen en de staf!
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
- 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
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BEAUTYMIDDAG DIJK-JANNEKE KABOUTERS
Ook dit jaar kon de beautymiddag bij de Dijk-Janneke kabouters niet ontbreken.
Deze hele middag heeft in het teken gestaan van beauty.
We begonnen de middag met het
maken van lippenbalsem. De
kabouters mochten in hun volkjes
aan de tafels gaan zitten. Ieder volkje koos een kleur lippenstift uit en
per kabouter mochten ze 1 lepel met
vaseline in een kom doen. De lipstick en de vaseline moest natuurlijk
goed gemengd worden. Om ervoor
te zorgen dat de lipstick en de vaseline een balsem werd hebben de
kabouters de vaseline en de lipstick
laten smelten boven het vuur. Op deze manier werd de lipstick en de vaseline vloeibaar en
konden de kabouters de balsem in hun eigen versierde lippenbalsembakjes gieten. Nu
moest de balsem alleen nog hard worden in de koelkast.
Als tweede van de middag hebben we nagellak bingo gedaan. De kabouters mochten hun
beide handen op een a4 velletje tekenen. In de vingers mochten de kabouters vervolgens
nummertje zetten tussen de 1 en 75. Wie er als eerst 1 hand vol gelakt had, die had bingo
en mocht bij de staf een prijsje komen uitzoeken. Helaas had niet iedereen bingo, maar niet
getreurd gelukkig had de staf voor iedere kabouter iets lekkers!.
We sloten de middag af met het maken van eetbare lipscrub doormiddel van suiker en
ranja.
Het was een geslaagde middag!

JANTJE BETON
Al vele jaren collecteert Scouting AZG voor Jantje Beton.
De rede hiervan is dat een van de goede doelen van Jantje
Beton wijzelf zijn. De helft van wat met de collecte wordt
opgehaald mogen we namelijk zelf houden. Nieuw dit jaar
is dat je mobiel kunt doneren. Ook van deze donatie mag de
AZG de helft houden. Steun dus Jantje Beton. Scan de QR
code hiernaast en doneer!!

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

FOTOMIDDAG FILOEN
Zaterdag 9 februari hebben wij met
de filoen kabouters een hele leuke
middag gehad. We begonnen met een
fotoshoot. De kabouters mochten zelf
kiezen wat voor kleren ze aan deden
en ze zagen er allemaal heel mooi
uit! We gingen met zijn alle als groep
op de foto maar ook hadden we een
individuelen fotoshoot. Daarna gingen
we de stad in en waren de kabouters
verdeeld in 3 groepen want we gingen
het foto opdrachten spel doen. Ze
kregen allemaal een wegwerpcamera
mee waarmee ze 27 foto’s konden maken. Er waren 24 verschillende opdrachten dus ze
moesten proberen gelijk een goede foto te maken. Dit was nog best lastig. En we zijn heel
benieuwd naar het resultaat van de foto’s, dit duurt helaas nog eventjes want ze zijn nog
aan het ontwikkelen.

FEEST BIJ DE HOTSJIETONIA
Zaterdag vierden de stafleden van de
Hotsjietonia kolonie hun 84ste verjaardag en natuurlijk moest dit gevierd
worden. Daarom was het feest. Dit
begon al met het versieren (en opeten
natuurlijk) van cakejes. Toen alle bevers
gegeten hadden moest de verjaardagskalender geüpdatet worden. De verjaardagstaarten van vorig jaar werden
vervangen door vrolijke ballonnen en
nu hadden ook alle nieuwe bevers een
plekje op de muur. Omdat het mooi
weer was zijn we toen naar buiten
gegaan om daar wat spelletjes te spelen.
Toen we later weer naar binnen gingen
hebben we het verjaarscadeaubomspel
gespeeld. Gevolgd door het chipsdobbelspel. Daarna was het nog tijd om er echt een feestje van te bouwen met blauwe billendans, maar toen was helaas deze feestelijke middag weer voorbij. Maar toch vonden we het
super gezellig en we hopen dat jullie volgend jaar weer op ons feestje komen.
Groetjes, Juffrouw Pirouette, Babbel, Hippe Springveer en Billie
AZG Scouting Waalwijk
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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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DSULO
ELJJHWMH
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NLNNHUGULO
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NOHXULJ
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NRQLMQHQ
NURNXV
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QHVWNDVWMH
SDUHQ
SODQWHQ
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UXSVHQ
VQHHXZNORNMH
VWHNMHV
WXOSHQERO
YHXOHQ
YLRROWMHV
YOLQGHUV
YRJHOKXLVMH
YRJHOQHVW
YUROLMN
]DDGMHV
]RQQHVFKLMQ
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WHATSAPP KWARTET WVA EDITION
Om een keertje te wisselen van programma hebben we op een zaterdag Whatsapp kwartet
gespeeld. Zo hoefden de leden een keer geen botenwerk te doen. De leden moesten in
groepjes van 3/4 personen door heel waalwijk foto’s gaan maken van dingen die ze toegestuurd kregen via Whatsapp. Aan de hand daarvan moesten ze steeds 4 foto’s inleveren
(kwartet). Het spel bestond uit 2 rondes. Bij ronde 1 gingen de leden te voet vanaf de Risico
naar de stad en maakten daar veel leuke foto’s. Daarna kwamen ze terug en hadden we een
korte pauze. Ronde 2 werd gedaan op de fiets. Nu konden ze zichzelf sneller verplaatsen
en daarom was heel Waalwijk het speelveld. Uiteindelijk had het winnende team met 32
punten gewonnen. Het was een geslaagde middag.
De groeten namens de staf van de WVA

HK BOUWNIEUWS
De laatste keer dat wij wat hebben mogen melden over de bouw van het nieuwe HK is al
weer een tijdje terug. Daarom is het weer tijd voor een rubriek hierover. De kleurkeuze van
de bakstenen die aan de gevelzijde komen is een beetje veranderd. Er zal een warmere,
gemêleerde kleur steen komen. In het kader van gasloos bouwen is er gekeken naar een
verwarmingssysteem met een warmtepomp. Eerst waren we bang dat dat te veel geluid zou
maken. Na er extra goed naar gekeken te hebben, is dat niet het geval. Er is dus naar een
aantal warmtepompen gekeken, maar een keuze moet nog gemaakt worden. Omdat de
bouwkosten in het algemeen de laatste tijd sterk gestegen zijn en gasloos bouwen duurder
is dan gepland is er een extra financiele bijdrage van de gemeente
gevraagd. Hopenlijk word deze aanvraag deze maand goedgekeurd en
dan komen we langzaamaan van plan
fase naar het werkelijk bouwen. De
verschillende vergunningen worden
deze maand aangevraagd en de contractondertekening met de aannemer
staat ingepland. Ook zijn de aanvragen voor een aansluiting op het riool,
het stroomnetwerk, het waternet en
een dataverbinding de deur uit. Als alles meezit kan er vanaf mei begonnen worden met de
bouw. Vanuit de AZG zal de bouw begeleid worden door oud groepsstaflid Wim Coppens.
AZG Scouting Waalwijk
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IN DE PRIJZEN GEVALLEN
Tijdens de groepsraad afgelopen maand zijn
traditiegetrouw prijzen uitgereikt. Dit zijn
de prijzen voor staflid van het jaar en de
BOP-award, voor het beste en origineelste
programma. Mogen we wat tromgeroffel?
Allereerst; staflid van het jaar is geworden…
Bart van Bladel, gefeliciteerd! Bart heeft
deze prijs verdient door het meehelpen bij
meerdere stafteam, zijn inzet achter de bar
en het team dat daar staat, het helpen bij de
opbouw en afbraak bij verhuur van materiaal
en meer. De BOP-award is terecht gekomen
bij de Clemenstroep voor hun programma
The Hungergames. The Hungergames is
een spel waarbij de leden in het bos op zoek
moeten naar wapens en items om zichzelf
sterk te maken en te overleven. In deze
overlevingsstrijd gaan kinderen samenwerkingen aan om hun kansen te vergroten.
Een heel spannend spel wat moeilijker en
makkelijker gemaakt kan worden door meer
of minder items van verschillende sterktes
in het spel te brengen. Voor een uitgebreide
uitleg reageert de Clemenstroep graag. Gefeliciteerd met de dinerbon!

Bart van Bladel, staflid van het jaar

Clemenstroep, winnaar BOP award

ZAALVOETBALTOERNOOI
afgelopen maand werd het jaarlijkse
zaalvoetbaltoernooi voor stafleden en de
waterafdelingen gehouden. De teams met
vreemde namen als Bro's before Ho's,
'voetbalvrouwen' en 'vergane glorie' en
'RKSV Schijndel' waren naar het indoor
soccer home in Nieuwkuijk gekomen
om daar de voetbalstrijd met elkaar aan
te gaan. Soms in wat vreemd sporttenue,
maar vaker in voetbaloutfit. Uiteindelijk
kwam RKSV Schijndel als winnaar uit de
bus. Tijdens de derde helft op de Risico
ontvingen zijn de wisselbokaal.

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

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

VERJAARDAGEN
2.3 Pascal Kipping (Oda Gidsen)
4.3 Tieme Noordermeer (Sioniehorde)
7.3 Pien Vermeulen (Oda Gidsen)
9.3 Tom van den Hurk (Batavierentroep)
9.3 Tess van Beijnen (Filoen Kabouters)
11.3 Andor Pelders (Waingundjahorde)
12.3 Saar Klaassen (Filoen Kabouters)
14.3 Ivo Spijkerman (Waingundjahorde)
14.3 Mara de Jong (WGA 374)
14.3 Stef Groeneveld (Batavierentroep)
14.3 Lindsay de Laat (Filoen Kabouters)
16.3 Mayke Bruijstens (Dijkjanneke Kabouters)
16.3 Indy van Weert (Dione Gidsen)
16.3 Tycho Verhoeven (Waingundjahorde)
21.3 Milan van Alphen (WVA 27)
21.3 Thijmen van Alphen (WVA 27)
22.3 Luuk van den Hurk (WVA 27)
23.3 Luc van Hilst (Clemenstroep)
23.3 Ruud Lambrechts (Risco Team)
26.3 Jip Kerkhof (Clemenstroep)
28.3 Pleunie Maas (Hotsjietonia Bevers)
29.3 Eline Streppel (Dione Gidsen)
31.3 Wies Klerx (Oda Gidsen)

AZG Scouting Waalwijk
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Uw specialist in
persoonlijke beschermingsmiddelen
en bedrijfskleding.

www.raschbv.nl
Tel. 0416-376222

CLEMENSTROEP RUBRIEK
Beste Clemenstroepers en AZGroepers,
Februari is een maar een korte maand en heeft daarom minder scoutingmomenten dan
een andere maand. Vandaar begint dit bericht met het treurige nieuws dat deze editie van
de Clemenstroep rubriek minder lang zal zijn.
De afgelopen maand is het niet
altijd lekker weer geweest en hebben we buiten na-winterse temperaturen meegemaakt. Dit heeft de
Clemenstroep een keer gedwongen
tot het draaien binnen de muren
van de Lunt om even aan de kou te
ontsnappen. Dit weekend heeft er
een Joti 2.0 plaats gevonden waar
de verkenners de strijd met elkaar
zijn aangegaan in een potje Unreal Tournament. De jongens die zich al gevorderd “Unruler” mogen noemen hebben het deze middag zichzelf nog moeilijker gemaakt. Bjorn de
Eenhoorn van Peggle heeft alle hoeken van de Lunt gezien.
Een week later is het weer geen drempel meer geweest voor het programma. De windstoten hebben deze middag als controle van de stevigheid van de pionier bouwwerken gediend. Waar de jongste verkenner nog voor het eerst kennis heeft gemaakt met de knopen
hebben de meer ervaren verkenners hun eigen creatie waargemaakt.
In deze maand heeft de staf ook een bezoek gepleegd aan Wiltz. Dit weekend stond in het
teken van het opzoek gaan naar een geschikt kampterrein. Met misschien wel het mooiste
uitzicht en een grasveld met ruim voldoende oppervlak is deze opdracht goed afgerond!
Helaas is dit ten koste gegaan van een van de wekelijkse verkenner programma’s, een investering die aankomende zomer zeker zijn vruchten zal gaan afwerpen!!!

Voor nu kijken we uit naar het kerststerrenuitje wat plaats gaat vinden bij het Stappegoor
zwembad in Tilburg. Dat belooft een spetterende middag te worden!
De vriendelijke groene groeten!
De Clemenstroep
AZG Scouting Waalwijk
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GAMEN MET DE BATAVIEREN
Afgelopen vrijdagavond was het weer
eens tijd om een flink potje te gamen
met de mannen! Nadat de staf heel de
ruimte vol had gezet met laptops en die
hadden aangesloten konden we beginnen. Op de computers stonden meerdere
multi-player spellen waarbij de mannen
in teams elkaar flink om de oren knallen. Het enthousiasme nam al snel toe.
De staf heeft ook een poging gedaan om
te winnen van de leden maar die strijd
hadden ze al snel opgegeven. Na twee
uren gamen was alles zo opgeruimd en
konden de leden lekker naar huis!
Groeten van de Bata-staf!

DROPPING BIJ DE ODA GIDSEN
Op zaterdagavond 2 februari hebben we een onze meiden dropping gedaan.
We hebben de meiden met vier stafleden door middel van twee auto’s gedropt op twee
verschillende locaties. We hebben een groep gedropt bij “De Financiën” in Loon Op Zand.
De andere groep is gedropt in Wijk en Aalburg bij het “Willem van Oranje College”.
Beide groepen hadden twee stafleden om de groep te begeleiden en natuurlijk veiligheidshesjes, heel belangrijk! Onderweg werden de leden voorzien van lekkere warme chocomel
en een lekker quukske!
Na een mooie en soms koude tocht kwamen de twee groepen op exact het zelfde moment
aan op de Lunt. Moe maar voldaan ging iedereen weer huiswaarts.
Groetjes,
Staf Oda Gidsen

AZG Scouting Waalwijk
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