Groepsblad scouting AZG Waalwijk

Oktober 2017, nummer 241

AZGOEIENDAG
Een nieuw scouting jaar!
Dus jullie weten wat dat
betekent. Wij zijn ook weer
van de partij! Hopelijk zijn
jullie daar net zo blij mee
als wij. Hebben jullie iets
leuks om te vertellen? Mail
het ons dan en misschien
kom je dan zelf wel in De
Nieuwe Yell. Hoe vet is dat?
De Nieuwe Yell is ook altijd
online te vinden op onze
site ScoutingAZG.nl. Heb
j i j ‘m a l g e v o n d e n ?
Natuurlijk staat deze editie
weer boordevol leuks wat
jullie dit jaar al hebben
gedaan. En we zijn pas net
van start. Dat belooft wat!
Voor nu zijn wij in ieder
geval klaar om jullie helemaal op de hoogte te brengen. Net als wij benieuwd
wat andere afdelingen
doen? Let’s dive in!
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EEN SUCCESVOLLE DAG! ?
Een zonnige dag, strak blauwe lucht, een hoop enthousiaste vrijwilligers en een veld vol
leuke activiteiten voor kinderen. Alle ingrediënten waren aanwezig om er een succesvolle
Bork-totaal dag van te maken.
Bork-totaal is een jaarlijkse markt in Baardwijk, waar één van onze clubgebouwen gevestigd
is. Voor scouting AZG een mooie kans om zich als vereniging goed op de kaart te zetten.
Succesvol was het dan ook zeker. Van ‘s ochtends 10 uur tot na 5 uur in de middag stond het
veld achter Boerderij De Lunt vol met kinderen en ouders. Er was van alles te doen zoals;
knutselen in de knutselhoek, handboogschieten, marshmallows en broodjes maken op een
houtvuurtje, schminken en er stond een groot springkussen voor kinderen met een terras
voor ouders.
Ook hadden we dit jaar een kraam aan de straat waar de markt zich bevond. Hier kon je het
aantal marshmallows die in de pot zaten raden. Met het goed geraden aantal van 321, heeft
Noah de prijs gewonnen: 2 kaartjes voor Jump XL!
Hopelijk heeft iedereen van deze dag genoten en het zou natuurlijk mooi zijn als er ook een
paar aanmeldingen uit komen van nieuwe leden!
Tot volgend jaar!
De Organisatie, Roelie Brok en Ezra Kokje

SCOUT-IN 2017
Eens in de twee jaar organiseert Scouting Nederland een weekend speciaal voor stafleden en
medewerkers. Doel van de dit weekend is een gezellig samenzijn gecombineerd met allerhande workshops en het informeren van de deelnemers over alles waar Scouting Nederland
mee bezig is. Verder worden er nieuwe ideeën voor programma’s getoond. Kortom een top
weekend.
Afgelopen maand hebben zo’n 40 stafleden en medewerkers van de AZG dit evenement bezocht. Vrijdag in de loop van de dag arriveerden zij op het Scouting landgoed in Zeewolde.
Nog net voor zonsondergang werd de grote AZG tent opgezet en ingericht. Om tien uur
werd de scout-in geopend door middel van een lasershow. Aansluitend waren er optredens
op het grote podium en de 3 feesttenten.
Na een koude nacht was de zaterdag zonovergoten. Deze dag stond in het teken van de informatiemarkt en vele workshops. Met name de informatiemarkt werd goed bezocht. Ook
zijn er zeker wat programma ideeën opgedaan die gaan terug zien de komende tijd.
Voor de avondmaaltijd werd traditiegetrouw de lokale chinees ingezet. Zodra het donker
werd koelde het snel af en werden t-shirts en korte broeken ingeruild voor truien, jassen en
lange broeken. Ook op de tweede avond was er volop gezelligheid in de feesttenten. Hierbij
werd net als het gehele weekend opgetrokken met de scouts uit Schijndel waarmee de AZG
staf het goed kon vinden.
De zondagochtend was bijna iedereen behoorlijk brak. Na een vlug ontbijt werd de grote
tent weer ingepakt en keerden de stafleden terug naar Waalwijk.
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
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WEEKENDJE DIJK-JANNEKE
Op vrijdag 29 september begon voor de DijkJanneke kabouters alweer het eerste weekendje
van dit seizoen! Superleuk natuurlijk! Op vrijdagavond hebben we eerst alle spulletjes klaargelegd
en toen kon het weekend echt beginnen met verstoppertje door het hele gebouw. Wat een goede
verstopplekken konden de meiden vinden.
Daarna hebben we nog een spannend tochtje op
het terrein van de Lunt gedaan en de avond afgesloten met het spel ‘Weerwolven van Wakkerdam’
bij een lekker warm kampvuurtje. De volgende
ochtend was het al weer vroeg dag want op zaterdag mochten de volkjes de strijd tegen elkaar aangaan. Filidam, Ressekerke, Knaagdorp en
het allernieuwste volkje Wamshaven konden laten zien hoe creatief, slim, snel, én sterk ze
waren. Na het maken van prachtige spandoeken, het beantwoorden van moeilijke quizvragen en een stoer potje kwalleballen kon er uiteindelijk maar één volkje de winnaar zijn. De
punten lagen heel dicht bij elkaar, maar de grote winnaar was deze keer Knaagdorp! Na
deze spannende strijd was het helaas alweer tijd om naar huis te gaan. We hebben met zijn
allen weer een supergezellig weekendje gehad en kijken alweer uit naar de volgende weekendjes van dit jaar!
Groetjes,
Dijk-Janneke Kabouters

STARTACTIVITEIT
Ieder nieuw scoutingjaar gaat de
leiding van start met een leuke activiteit. Dit jaar werd er met een groep
van maar liefst zestig man afgerezen
naar de lichtstad waar een technische uitdaging ons te wachten stond
bij Dukino. Eenmaal aangekomen
in Eindhoven en we warm welkom
waren geheten met en drankje. Begon de wedstrijd waarbij de groep in drieën werd verdeeld.
Elk team moest een strijdwagen, een katapult en een toren bouwen en tegelijkertijd
spellen doen om munitie te winnen om te kunnen verschieten met de katapult. Spellen die
gespeeld werden waren minigame’s zoals vier-op-een-rij en een stabiel torentje bouwen.
Ook kon munitie gewonnen worden in een heuse wedstrijd lanssteken waarbij ieder team
een eigen ‘ridder’ mocht kiezen en deze in de strijdwagen kon zetten. Uiteindelijk had
team geel het beste gespeeld en waren zij de winnaar van de dag, omdat zij het best hun
munitie op de torens heeft weten te schieten. Gefeliciteerd!
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

10 VRAGEN AAN...
Een nieuwe jaargang van de yell
betekent natuurlijk ook dat er weer
veel nesten, volkjes, rondes en
patrouilles zijn die staan te springen
om zichzelf aan jullie voor te stellen.
Deze maand geven wij de eer aan
nest grijs van de Waingundja horde.
1.Wie zijn jullie?
Tim, Jisse, Stijn en Lars
2.Hoe lang zitten jullie al bij scouting?
Tim en Jisse zitten er samen al vijf jaar
bij, Stijn is drie jaar lid en het nieuwste lid is Lars wie er nu een half jaar bij zit.
3.Wat is jullie leukste scoutingmoment?
Het leukste was de jota joti, toen we mochten gamen op computers op scouting. Lars vond het kamp 2015
het beste kamp ooit. Maar ook het knutselen van een winterstad vond iedereen heel leuk.
4.Waarom is jullie staf zo leuk?
Onze staf is gewoon heel grappig, met veel leuke actie’s en ze zijn knettergek. Ze zijn gewoon de leukste.
5.Wat zouden jullie doen als je staf was?
Wij willen de leukste activiteit voor altijd doen, dus wij zouden alleen maar gamen, filmpjes kijken. Maar
freerunnen lijkt ons ook wel leuk om te doen.
6.Wie van jullie heeft er wel eens een blunder gemaakt bij scouting en wat was het?
De grootste blunder van ons is dat we praten met de staf.
7.Wat zouden jullie graag met de groep nog eens willen doen?
Gamen! En misschien ook nog wel eens op kamp.
8.Wie zijn jullie scouting vrienden?
Tim en Jisse zitten in de zelfde vriendengroep samen met Bram en Bas. De beste vrienden van Stijn zijn
Matthijs en Luuk. Lars zijn vrienden zijn allebei de Mats’en, Thijmen en Tjeu.
9.Wat zijn jullie hobby’s naast scouting?
Ook al zouden ze alle vier alleen maar willen gamen als ze ouder zijn, zijn hun hobby’s nu voetbal, taekwondo, atletiek, freerunnen en trampoline springen. Behalve Lars. Ondanks dat Lars er pas een half jaar bij
zit draait zijn leven nu al helemaal om scouting.
10.Wat willen jullie nog kwijt aan de lezers van De Nieuwe Yell?
Lees alle yell’s en doe een duimpje omhoog! Scouting = the best! Waingundja = the best nest!
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

OVERVLIEGEN
Op zaterdag 16 september was het voor de oudste bevers dan zover! De meiden vlogen over
naar de Filoen kabouters en de jongens mochten beginnen bij de Clemenshorde welpen.
Zij moesten in de ruimte van deze twee afdelingen allerlei opdrachten uitvoeren. Allereerst moesten zij door een web van afzetlint
heen klimmen, zonder het afzetlint te raken.
Daarna werd het spel kaboutertje/welpje prik
gespeeld. De oudsten deden dit allemaal super
en mochten door naar het snoephap spel uit
een bak met water. Toen het snoepje gevonden
was, moesten ze onder een legernet door. Na
het spijkerpoepen in een grote fles, waren de
oudste bevers klaar om over te vliegen naar
de kabouters en welpen! Onze jongste bevers hebben met dit overvliegen echt geweldig geholpen. De ene bever heeft de snoepjes in
de waterbak gegooid, een andere bever gaf de prikpen aan voor het kabouter/welpje prik,
weer andere bevers hielden het legernet vast en de laatste bevers hebben voor grote aanmoediging gezorgd. Nadat we onze oudste
bevers hebben uitgezwaaid, hebben we met
de jongste bevers alvast een echt herfstprogramma gedraaid!
Onze slimme bevers wisten dat het nog
zomer was, maar we keken naar buiten en
zagen dat het al wel een beetje begon te
waaien. De bevers hebben buiten gezocht
naar takjes, blaadje, eikeltjes en al het andere
herfstmateriaal. Hier hebben zij mooie naamplaatjes mee gemaakt. Met de takjes werd
hun naam gespeld en de blaadjes waren er ter versiering. Onze jonge bevers hebben het
geweldig gedaan. Tijdens het knutselen was het zo rustig, dat we ze zelfs zachtjes hoorden
zingen! Wat een rust en kalmte in de groep! Gelukkig komen er binnenkort weer aantal
nieuwe bevertjes meedraaien, maar voor nu geniet de staf van deze rust J
Tot snel weer bevers!
Groetjes juffrouw Pirouette, Babbel, Billy en Pompedomp

AZG Scouting Waalwijk
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Een nieuw seizoen
9 nieuwe stafleden.
In deze yell stellen de
eerste 5 van hen zich
voor.

Wat is je naam ?

Tim Veraa a.k.a. Billie

Bij welke afdeling ben je
staflid ?

hotsjietonia kolonie

Sinds wanneer ben je
AZG-er ?

2009 volgens mij

Wat is je leukste scouting
moment tot nu toe ?

Feesten op de risico waren
altijd erg leuk

Waar ben je buiten de
scouting regelmatig te vinden?
Heb je nog meer hobby’s
naast scouting ? en zo ja,
welke?

Thuis, op het zwembad en
op school.

ik ben regelmatig te vinden in
Tilburg als ik ga stappen of gewoon gezellig bij vriendinnen.

Mijn hobbies buiten scouting zijn zwemmen en
gamen

Eigenlijk niet echt hobby’s,
maar ik hou er wel van om zo
af en toe lekker series te kijken.

Waar studeer je voor of
als wat werk je ?

Ik studeer mechanica in
Breda en werk in de jumbo
in Drunen

Wat is je favoriete film ?

De Lord of the rings films

Waar aan heb je een hekel
?

Wanneer je je kleine teen
stoot

Hoeveel kerststerren heb
je ongeveer in je AZG tijd
verkocht ?

Ik denk maximaal 15 of zo

AZG Scouting Waalwijk
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Pleun Fijneman
Ik ben staflid bij de
Clemenshorde
Ik zit al vanaf het eerste jaar
kabouters bij de scouting, dus
dat is ongeveer 13 jaar!
Het leukste scouting moment
vind ik denk ik toch echt de
Wiltz kampen!

Ik ben afgelopen jaar geslaagd
op het VWO en ben nog aan
het nadenken over mijn vervolg studie
Een favoriete film heb ik eigenlijk niet, maar disney of een
goede romcom is altijd goed!
Ik heb een hekel aan zeuren!
Vind dat heeeel vervelend als
mensen dat doen.
Ieder jaar netjes het minimum
en soms zelfs wat extra, dus ik
gok ongeveer 150!

de nieuwe Yell

Mijn naam is Ikki

Max de Rooij

Ik ben staflid bij de
Waingundja horde

Batavierentroep

Ik ben azg-er sinds de gidsen

2007

Met tussenpozen lid sinds
de bevers.

Mijn leukste scouting
moment was toen ik hoorde
dat ik staflid mocht worden
Buiten de scouting ben ik
regelmatig te vinden in de
disco
Mijn hobby's naast de scouting zijn buiten spelen en
tekenen

Zeilen op het Tjeukemeer
en na afloop relaxen op het
strand bij het kampvuur.
Ik ben vaak te vinden op de
campus van de TU en in de
sociëteit van ESV Demos.

Mijn leukste moment tot nu
toe is afgelopen kamp met
de welpen en het stafteam.
RWB Waalwijk als keeper in
de selectie van RWB.

Ik studeer vormgeving bij
de rooi pannen

Biomedische Technologie
aan de TU Eindhoven

Mijn favoriete film is
natuurlijk Assepoester

Fight Club

Ik heb een hekel aan witlof
en spinnen.

Stress en spelfouten

Ik heb een hekel aan niks
doen.

Ik ben gestopt met kerststerren tellen bij de 300
stuks per jaar

ongeveer 175, denk ik.

Ik weet het niet precies. Wel
weet ik dat ik er nooit zo
goed in was.

AZG Scouting Waalwijk

Ik speel piano en gitaar, ik
zing en ik maak graag foto’s
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Bart van Heesch / Sherekhan
Ik ben staflid bij de chlemenshorde welpen

Voetballen en ik ben begonnen met gitaar spelen. Ook
vind ik het altijd leuk om
met vrienden wat te doen.
Ik zit op het ROC Tilburg.
Daar studeer ik voor Manager Transport en logistiek.
mijn bijbaantje is bij Froster
Waalwijk
Mijn favoriete film is Robin
hood Prince of Thieves.
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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

AZG Scouting Waalwijk
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VERJAARDAGEN

1.9 Marit Moolenschot - (WGA 374)
1.9 Rens van den Hurk - (Lange Doener Bevers)
1.9 Sep de Graaff - (Batavierentroep)
5.9 Melody van Linder - (Lange Doener Bevers)
6.9 Annouk Peerden - (Activiteiten)
6.9 Goof Klerx - (WVA 27)
6.9 Jens van Casteren - (Waingundjahorde)
6.9 Dylan Mans - (Sioniehorde)
7.9 Sil Gelens - (Batavierentroep)
8.9 Ronnie Timmer - (WVA 27)
12.9 Matthijs Koek - (Waingundjahorde)
14.9 Sander Sprangers - (WVA 27)
14.9 Lucas Robben - (Clemenstroep)
14.9 Wijbe Kolen - (Waingundjahorde)
15.9 Jesse Horvers - (Clemenshorde)
16.9 Laura van Bruggen - (Flexteam)
16.9 Tim Veraa - (Hotsjietonia Bevers)
19.9 Lotte Spijkerman - (Dijkjanneke Kabouters)
20.9 Fleur Peerden - (Activiteiten)
21.9 Ole Vermeulen - (WVA 27)
21.9 Bram Verhoofdstad - (Clemenshorde)
22.9 Andre Kivits - (Materiaalbeheer en ouderhoud)
24.9 Julia Maas - (Dione Gidsen)
26.9 Sjoerd Fliervoet - (Clemenstroep)
26.9 Luca de Jong - (Batavierentroep)
27.9 Brent de Rooij - (Materiaalbeheer en ouderhoud)
28.9 Tjeu Dollekens - (Waingundjahorde)
30.9 Kees van Heesbeen - (Bestuur)
1.10 Jaap Brok - (WVA 27)
3.10 Martijn Klerks - (Batavierentroep)
4.10 Flinn Schwartmans - (Sioniehorde)
5.10 Carlijn Zwanenberg - (Lange Doener Bevers)
7.10 Griet Klerx - (Dijkjanneke Kabouters)
12.10 Iris Buijs - (WGA 374)
13.10 Loes Mulders - (Oda Gidsen)
15.10 Jonneke van den Houdt - (Groepsstaf)
15.10 Nina mijalkovic - (Filoen Kabouters)
17.10 Bob de Vries - (WVA 27)
17.10 Tim Verhoofstad - (Clemenstroep)
18.10 Robynn Mans - (Lange Doener Bevers)
20.10 Jente Klerks - (Filoen Kabouters)
21.10 Thijs Maaijwee - (Clemenstroep)
22.10 Sam Kuypers - (Sioniehorde)
23.10 Roos van Daalen - (WGA 374)
23.10 Keyra Veltman - (Filoen Kabouters)
24.10 Jelle van der Meijs - (Flexteam)
26.10 Jalou de Jong - (Dijkjanneke Kabouters)
27.10 Mathijs Bergmans - (Waingundjahorde)
29.10 Chris Neggers - (Clemenshorde)
31.10 Lieke van den Hooven - (WGA 374)
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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

A MINUTE TO WIN IT
Zaterdag hebben wij met de Filoen kabouters een heel spannend programma gedraaid.
Wij hebben namelijk “a minute to win it” gespeeld met de kabouters, voor degene die nog
niet bekend is met het beruchte spel:
De kabouters zijn opgedeeld in teams (dit keer 3 teams), deze 3 teams moeten tegen elkaar
strijden, Elke ronde heeft een opdracht deze opdracht word uitgevoerd door de elk een
persoon van het team.
Als de teamspeler de opdracht correct weet uit te voeren binnen een
minuut dan heeft het team 1 punt.
Aan het einde worden alle punten
opgeteld en word er kritisch gekeken
op de eerlijkheid van elk gehaalde
punt. Deze zaterdag zat Drintel bij
team 3, Holly bij team 2 en Woepsie
bij team 1… Nu hoor ik jullie al denken maar Jocht was er toch ook, dat
klopt maar deze was zaterdag de
Quizmaster/Jury want er moet natuurlijk wel een iemand centraal staan.
Jocht heeft bekend gemaakt dat team 1 heeft gewonnen maar we zagen wel aan de manier
waarop deze de uitslag bekend maakte dat hij niet helemaal zeker was of dit team onder
leiding van Woepsie wel helemaal eerlijk heeft gespeeld.
Kortom wij Filoen kabouters hebben ons goed vermaakt zaterdag in onze nieuwe ruimte!
Wil je nou weten welke opdrachten er allemaal voorbij zijn gekomen, vraag het onze
kabouters, die weten vast nog wel welke opdrachten ze moesten doen en hoe moeilijk deze
wel niet was.

ETALAGETOCHT
Zaterdag 16 september stond er bij de Waingundja weer een etalagetocht op het programma, inmiddels een klassieker. De welpen werden met vragen de stad ingestuurd die betrekking hadden op verschillende thema’s. Onder andere: hoeveel winkels staan er leeg in het
bruisende centrum van Waalwijk, hoeveel deuren zijn er in de Els en de favoriete vraag van
de staf: hoeveel drollen liggen er op het grasveld van de Winterdijk? Tijdens de pauze werd
er nog Just Dance gespeeld door enkele enthousiaste welpen en Ikki en kregen de welpen
twee euro per groepje om iets lekkers te scoren in de supermarkt. De welpen bleken goede
koopjesjagers en keerden terug naar het Hoofdkwartier met veel versnaperingen. Nog een
of twee vragen te gaan en toen was het al weer half vijf en was het tijd om naar huis te gaan.
Een geslaagde middag!
Met vriendelijke groet,
Staf Waingundja Horde
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

PARTY & CO EXTREME.
Regen? geen probleem voor de Dione. We hebben deze middag Party & Co extreme gedaan. Dat
betekent een spel dwars door heel de ruimte heen.
Met gekke opdrachten, waaronder tv programma
liplezen, uitbeelden, aardappels tekenen en meer.
Daarbij natuurlijk buitenopdrachten als estafette
extreme een Britse Bulldog extreme. Vervolgens
naar binnen voor een thee’tje. Theetje extreme?
Nee gewone thee, dat wel.
Zo zijn wij heel dag bezig geweest met strijden wie
er als eerste de trap in de ruimte op mocht met zijn
pion en bij het Alienmasker aankwamen.
De strijd ging aan het eind nek aan nek team Fritesaus ging aan kop, maar uiteindelijk heeft cappuccino toch gewonnen.
Wij hebben in ieder geval gelachen.
Gr. de Dioontjes

RECORDS BIJ DE SIONIEHORDE

GOALBAL
Op zaterdag 30 september heeft de WGA geholpen bij het goalball toernooi van goalball
vereniging Waalwijk.
Goalball is een sport voor visueel beperkte
mensen. Doormiddel van goalball kunnen
visueel beperkte ook sporten. Wij vonden het
fijn dat wij ook een steentje konden bijdrage
aan het toernooi.

Op zaterdag 2 september gingen we met
alle welpen van de Sioniehorde records
doen. Er werden verschillende recordpogingen gedaan. Zoals; bankdrukken,
verspugen, voetbalclubs opnoemen, het
alfabet achterstevoren zeggen, om de tafel
klimmen (zonder de grond te raken), hooghouden en 25 meter met een grapefruit tussen de benen lopen. De welpen hebben heel Groetjes de WGA
hard hun best gedaan. En er zijn een paar
prachtige records neergezet! Zo heeft Gijs
het alfabet achterstevoren opgenoemd binnen 43 seconden. Heeft Bram een nieuw record gezet met bankdrukken, wel 201 keer.
Verder heeft Timo 2.10 meter vergespuugd.
En Vince binnen 26 seconden, 25 meter
gelopen met een grapefruit tussen zijn
benen. Wij waren erg trots op de welpen en
hopen dat er volgend jaar weer van zulke
mooie records worden neergezet!
Groetjes Staf Sioniehorde
AZG Scouting Waalwijk
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IN ACTIE VOOR EEN NIEUW HOOFDKWARTIER
Zoals jullie weten wordt er druk gewerkt aan een nieuw hoofdkwartier. Een van de
benodigheden is voldoende geld om een hoofdkwartier te kunnen bouwen en inrichten.
Hiervoor zijn diverse acties opgestart. Jullie kunnen meestal door een kleine moeite een
bijdrage leveren. Momenteel lopen de volgende acties.
Zorg er dus voor dat je ouders stemmen in de clubkas campagne, verkoop je oude speelgoed via de speelgoedbeurs en verzamel lege flessen en lever ze in op het HK of de Lunt!

Samen de
";(kas
vullen,

tijdens de
Rabobank
Clubkas
Campagne.

Uw stem is geld waard. Steun TDPVUJOH";(!
Als betrokken lid van Rabobank De Langstraat mag u uw stem uitbrengen
op uw favoriete verenigingen of stichtingen. Breng uw stem uit en steun
4DPVUJOH";(!

Beslis mee van  t/m  oktober via
www.rabobank.nl/delangstraat
&en BBOEFFMJOFMLBBS
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