Groepsblad scouting AZG Waalwijk
ZONDAG 17 DECEMBER
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December 2017, nummer 243

AZGOEIENDAG
Geachte scouts, stakeholders en geïnteresseerden.
Dit was al weer de maand
november en voor we het
weten eten we samen een
oliebol, maar oor het zo ver
is hebben jullie de december editie nog van ons
tegoed. En dan bij deze,
hier zijn we! Deze maand
kunt u lezen over sinterklaas, resultaten lezen van
de clubkas campagne en de
s p e e l go e d b e u rs . Ma ar
natuurlijk staan de oude
vertrouwde rubrieken zoals
de 10 vragen er ook weer
in. Mocht je in deze samenvatting of verder in de yell
niets kunnen vinden over
jullie groep, spoor dan jullie staf aan om te schrijven
of stuur zelf wat leuks. Veel
leesplezier!

AZGENDA
8-9/12 afhalen kerststerren
17/12
Santarun
5-10/2

Jantje Beton

20-22/4

RSW

26-27/5

Sportweeken

6/7
7-14/7

Kampstart
Zomerkampen

REDACTIE
Joost Kerkhof
Tel: 06 510 729 74
joost@kerkhofnet.nl
Tim Geijs
Tel: 06 82 04 63 95
timgeijs@live.nl
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
RELEASE DATUM:
iedere eerste zaterdag van de
maand .
VOLGENDE UITGAVE:
6 januari
INLEVERING STUKJES :
26 decvember

LEDENTELLER
251 Jeugdleden
84 Stafleden en medewerkers
116 Oud-stafleden
AZG Scouting Waalwijk

2

NOODTELEFOON
Hoofdkwartier : 339030
de Lunt :
342144
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WEEKEND CLEMENSHORDE
De Clemenshorde heeft een super gaaf
weekend gehad. Nadat de jongens hun
bedden klaargezet hadden en buiten klaar
stonden om een spel te doen kwam er
ineens een vreemde man het terrein van
de Lunt op gelopen. Zijn naam was Pieter
en hij was de trouwring van zijn vrouw
verloren tijdens zijn vrijgezellenfeest de
avond ervoor. Hij had gelukkig nog wel de
foto’s. De welpen besloten om met hem
mee te zoeken naar de ring. Na een flinke
tocht hebben we uiteindelijk de ring
gevonden en kon Pieter met een gerust
hart naar huis. Eenmaal weer terug
gekomen op de Lunt hebben we verstoppertje gedaan door de hele Lunt. Voor de welpen
naar bed moesten hebben ze nog lekker wat marshmallows geroosterd bij het kampvuur.
De volgende dag hebben we nog een aantal spelletjes gedaan en tijdens een spel verstoppertje kwamen ze erachter dat Sinterklaas ook nog wat lekkers had achtergelaten voor de
welpen.
De staf vond het een tof weekend! Jullie hopelijk ook!

GLOWSTICKSPARTY BIJ DE DIJK
Op vrijdagavond 10 november hebben
we met de Dijk-Janneke een superleuk
glowsticks feestje gehad! De leiding had
héél veel breaklights ingeslagen en daar
gingen we natuurlijk niet alleen maar
saaie armbandjes van maken. We hadden
namelijk een veel leuker idee! We hadden
er precies genoeg, zodat de kabouters zichzelf om konden toveren tot echte stokpoppetjes. Dit ging allemaal heel goed en toen
iedereen klaar was konden alle lampen uit.
Het was even spannend, maar het resultaat
was echt supergaaf! Doordat alle kabouters ook nog eens zwarte kleding aan hadden kwamen de figuurtjes helemaal goed tot hun
recht. Vervolgens ging de muziek aan en hebben alle stokpoppetjes even lekker gedanst.
Aan het einde van de avond hebben we nog een paar potjes verstoppertje gespeeld door het
hele gebouw en toen was het alweer tijd om naar huis te gaan!
Kusjes van de Dijk-Janneke kabouters
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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CAMOUFLAGE SCHMINKEN BIJ DE SIONIE!
Afgelopen zaterdag stond er een supergaaf programma op de planning. We gingen namelijk
camouflage schminken met de welpen. De welpen moesten zich verdelen in 2-tallen. Ze
kregen daarna per 2-tal een A-3 vel en daar moesten ze met papier een mooi patroon op
knutselen. Toen dat was gebeurt werd er op het gezicht van een iemand uit het 2-tal hetzelfde patroon geschminkt. Dit moesten ze zo mooi mogelijk doen, zodat het gezicht precies

klopte met het patroon op het papier. De welpen hebben goed hun best gedaan en het ging
soms best moeizaam, maar er zijn mooie resultaten uitgekomen. En de groepjes die dit het
beste hebben gedaan en ook de winnaars waren van de middag zouden met een foto in de
yell komen. Dus bij deze! Het was een leuke middag!!
Groetjes,
Hathi van de Sionie

SPOOKTOCHT
Op 28 oktober hebben de leden van de WGA en WVA een spooktocht georganiseerd voor
de gidsen en verkenners. De spooktocht vond plaats in de bossen vlakbij de Lunt. De gidsen en verkenners werden in verschillende groepen verdeeld en het bos ingestuurd waar de
leden van de WGA en WVA klaar stonden om de gidsen en verkenners te laten schrikken
doormiddel van geluiden, muziek en enge bewegingen. Hopelijk heeft iedereen genoten en
kunnen we de spooktocht volgend jaar weer organiseren!

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

KERSTSTERRENACTIE
de jaarlijkse kerststerrenactie loopt alweer enkele weken en inmiddels zijn er bijna 1000
kerststerren verkocht. Dit lijkt veel, maar vergeleken met de eindstand van vorig jaar zijn
we nog niet op de helft. Vraag dus nog even je oma,tantes of buurvrouw of zij een kerstster
van je wil kopen. Hoe meer je met je afdeling verkoopt hoe meer geld je krijgt voor een vet
kerststerrenuitje. Dit is de tussenstand per afdeling

Kerststerrenverkoopperafdeling
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Gemiddeldaantalverkochte
kerststerren

stand per 27-11-2017

NAJAARSBLAD
Deze maand verscheen voor het
eerst het najaarsblad. Dit nieuwe
blad bevat alle relevante informatie
voor onze leden. Bijvoorbeeld alle
contactpersonen en een jaarcalender
staan er in. Het najaarsblad wordt
digitaal verspreid onder onze leden.
Nieuwe leden krijgen een geprint
exemplaar. Controleer dus even of je
het blad ontvangen hebt via email.
Bewaar dit exemplaar totdat er een
nieuwe versie uitkomt

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

10 VRAGEN AAN...
1. Wie zijn jullie?
Loes, Wies, Veronique, Eline, Fenne en Silke.
2. Hoe lang zitten jullie al bij scouting?
Het is duidelijk dat we hier met een groepje
veteranen te maken hebben. Fenne is het
nieuwste lid en zit er vijf jaar bij, Eline en Silke
zitten er allebei zes jaar bij. Loes vind het heel
belangrijk om te zeggen dat ze er een half jaar
langer op zit dan Eline en Silke. Tenslotte
zitten Veronique en Wies er zeven jaar op.
3. Wat is jullie leukste scoutingmoment?
Alle zes de dames vinden het te leukst om op kamp te gaan en om over te vliegen.
4. Waarom is jullie staf zo leuk?
Onze staf is gewoon grappig en ze hebben droge humor.
5. Wat zouden jullie doen als je staf was?
Elke week zouden wij er een feestje van maken. Want liever te dik in de kist, ….
6. Wie van jullie heeft er wel eens een blunder gemaakt bij scouting en wat was het?
Wies: bij de bevers was mijn broek een keer afgezakt!
Loes: als kabouter maakte iets Loes zo hard aan het lachen dat zij in haar broek plaste.
7. Wat zouden jullie graag met de groep nog eens willen doen?
Als lid en groep van zes is er nog veel wat ze willen doen. De top drie activiteiten zijn met op drie; snowboarden, op twee; laser gamen en als onbetwiste favoriet waterskiën op één.
8. Wie zijn jullie scouting vrienden?
Loes, Fenne en Wies zijn een vriendengroepje met hun drietjes. Veronique en Eline zijn BFF’s met alle
jongste van hun afdeling.
9. Wat zijn jullie hobby’s naast scouting?
Loes en Fenne doen aan hockey. Wies doet handbal en dansen. Veronique speelt voetbal en zwemt daar
het liefst naartoe en Eline danst er graag op los.
10. Wat willen jullie nog kwijt aan de lezers van De Nieuwe Yell?
“Wij zijn de coolste kinderen van de AZG!!! <3”

AZG Scouting Waalwijk
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BEZOEK SINTERKLAAS
25 november was voor ons een
bijzondere dag. Dit was de dag
dat wij met scouting AZG een
hele bijzondere gast hadden. De
goedheiligman kwam langs bij ons
in de tavenu, om ons te overladen
met cadeautjes. Helaas ging dat niet
helemaal zoals gepland. De pieten
die de cadeautjes mee zouden nemen, waren deze helemaal vergeten! Niet zo handig natuurlijk,
maar de twee pietjes waren verblind
door liefde en waren hun opdracht helemaal vergeten. Om het toch nog tot teen goed einde
te brengen, hadden ze de hulp van de kinderen nodig.
De pietjes die de cadeaus zouden regelen, hadden een routebeschrijving in geheimtaal
gekregen van de sint, zodat de anderen er niet achter zouden kunnen komen waar de sint
zijn cadeaus had verstopt. Maar de pieten waren de route kwijt? Het enige wat zij zich
nog konden herinneren was een romantische wandelroute door Waalwijk en wat selfies
die ze toen maakten. Samen met
de kinderen hebben de pieten de
selfies bekeken en hebben ze de
aanwijzingen kunnen terugvinden
door Waalwijk.
Terug op de Tavenu zetten de kinderen met de hulp van de pieten en
sinterklaas de aanwijzingen achter
elkaar en komen ze er achter dat de
pieten een hartje hebben gelopen.
Super schattig! Na nog wat extra
speurwerk, wordt duidelijk dat
de cadeautjes in het midden van
het hart liggen. De kinderen gaan
kijken en jawel! Samen met de cadeaus komen ze terug op de Tavenu en samen hebben ze
het sinterklaasfeest gered! Sinterklaas heeft cadeaus voor iedereen!
Dankjewel sinterklaas!

HET IS NIET NIKS MET MR. X
De Joti/ Jota is weer geweest deze oktober. Nu hebben onze verkenners en gidsen met
scouts van over de hele wereld kunnen chatten. Ook hebben zij kunnen gamen deze middag, want dat kunnen ze normaal thuis nooit... De Dione en de Bata's kregen deze middag bericht van mr. X. Hiervoor wilde een server hacken door porten te overspoelen en
AZG Scouting Waalwijk
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hiermee een cyberaanval te delegeren. Dat is wat wij er van snapte tenminste.
De verkenners en gidsen moesten in de middag in Baardwijk op zoek naar hints, letters
en nummers die samen een wachtwoord vormden. Dit gaf de toegang tot een account op
de laptop in de avond. Vanaf deze laptops konden ze mailen met mr. X die ze steeds een
opdracht gaf. Maar mr. X was niet alleen in deze cybermissie. Als tegenstand waren er ook
trackers. Door heel de stad liepen trackers waarvan niemand wist wie ze waren.
Deze namen foto's van de groepen en zodra je herkenbaar er op stond, kwam er een streepje bij op de hoofdcomputer. Dit zorgde voor enthousiaste kinderen en natuurlijk volledig
gecamoufleerd. Daarnaast spannende verhalen over trackers. Want zat er nu een in de auto
of op het terras en die ene die achter je aan rende waardoor je je ergens moest verstoppen.
Al met al een spannende strijd en de missie was uiteindelijk geslaagd.
Het eindigde met een mail naar de Kievitten, want zij hadden de meeste hits in combinatie
met de minste tracker foto's.
Zij kregen in de mail foto's van mr. X die een koffer met snoep op het veld achter het Hk
had gedropt.
Spannend maar zeker een topdag

UITSLAG RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE
Afgelopen maand konden leden van de
Rabobank stemmen op hun favoriete club
in het kader van de clubkascampagne. Deze
campagne zit eenvoudig in elkaar. De lokale
Rabobank stelt een groot bedrag (150.000 euro)
beschikbaar die wordt besteed aan alle clubs en
verenigingen die een deel van dat bedrag willen ontvangen. Hoeveel je als club krijgt hangt
af van het aantal stemmen dat je ontvangt.
Scouting AZG ontving 313 stemmen die samen
1560,83 Euro opleverden. Stemmers bedankt!
Wil je ook een stembiljet ontvangen en volgend jaar op ons stemmen zorg dan dat je lid
wordt van de Rabobank

SPEELGOEDBEURS LEVERT 2000 EURO OP

AZG Scouting Waalwijk

De begin November gehouden speelgoedbeurs heeft maar liefst 2000 euro opgeleverd.
De speelgoedbeurs wordt georganiseerd
door de oud-stafledenclub. Het bestuur van
de club maakt het nieuws bekend tijdens
de ledenvergadering. Het geld zal goed van
pas komen, want tijdens deze vergadering hoorde we ook dat er goede vorderingen worden gemaakt met betrekking tot
een nieuw hoofdkwartier. Oud-stafleden
bedankt!
11
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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

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

AZG Scouting Waalwijk
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VERJAARDAGEN

1.12 Lola Roothans (Filoen Kabouters)
3.12 Roy Timmermans (Clemenstroep)
5.12 Carmen Smelt (Clemenshorde)
7.12 Tim Nijssen (Batavierentroep)
8.12 John Kivits (Materiaalbeheer en ouderhoud)
12.12 Jessica Herman (Dijkjanneke Kabouters)
20.12 Stef van Dijk (Hotsjietonia Bevers)
21.12 Silven Verkooijen (Lange Doener Bevers)
22.12 Bas van Hulten (Dione Gidsen)
22.12 Yannick van Alebeek (WVA 27)
23.12 Xippe Kahle (Batavierentroep)
24.12 Sen Leytens (Clemenstroep)
28.12 Lara van Oijen (Dijkjanneke Kabouters)
29.12 Roel Kneepkens (Verhuur)
29.12 Maarten van der Meijs (WVA 27)
29.12 Luca Groenendijk (Dijkjanneke Kabouters)

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

WAINGUNDJA WEEKEND
Het was weer tijd voor het eerste Waingundja weekendje van het nieuwe seizoen!
Maanden na het spetterende kamp was het weer zover, een leuk weekendje met de
vriendjes van de scouting. Op vrijdagavond verzamelden de welpen bij de Scouting
Drunen, vol energie mocht eerst het bed opgezet worden. De staf had er al op gerekend
dat de welpen vol energie
naar het weekendje zouden
komen en hadden daarom
een enorme verzameling
hout geregeld voor het
kampvuur, waarbij de energie van de welpen goed
van pas kwam om het naar
de juiste plek te tillen, of
eigenlijk slepen..
Na het verplaatsen van het hout was het tijd voor een potje verstoppertje in het donker,
ondanks het weinige licht waren de ‘tikkers’ niet voor een donker gat te vangen, vol passie
en strijd vonden ze de ene na de andere welp.
Een zeer geliefd spelletje onder de welpen is ‘Weerwolven van Wakkerdam’, en er is niks
leuker dan een kampvuur onder het genot van ranja en ‘Weerwolven van Wakkerdam’. Na
een aantal potjes was het tijd om lekker naar bed te gaan.
Naar bed gaan betekend normaal doorkletsen tot in de late reacties met vele waarschuwingen van de staf, echter lagen de welpen ditmaal op tijd te slapen... Vol verbazing hebben wij daar nog druk over nagedacht tot in de late uurtjes...
De volgende ochtend hebben de welpen in meerdere groepjes ‘Wolluks Monopoly’
gespeeld. Om nog even het weekendje in ‘Weerwolven’ stijl af te hebben we een afsluitend
potje gespeeld.
Al met al was het weer een top weekend vol speelplezier en veel nachtrust. Tot het volgende weekendje!

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

installatiebedrijf

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

HALLO ALLEMAAL!
De bevers hebben een paar weken geleden een programma gehad wat wel heel spannend
was, en een beetje anders dan normaal. We draaiden namelijk
op vrijdag avond. Het was al donker buiten, dus alle bevers
hadden een zaklamp bij zich om goed te kunnen zien waar
ze liepen. Toen we in onze ruimte kwamen, was daar wel iets
heel geks aan de hand! Alle lampen waren uit, en midden in de
ruimte stond iemand met een schepnetje en een kooitje!
Ze vertelde dat ze een Spokenvanger was, maar dat ze al haar
spookjes was kwijt geraakt!
Dit was heel zielig, omdat de
spookjes bang zijn in het donker!
Gelukkig wisten wij wel raad. De
bevers waren namelijk helemaal
niet bang, en wilden best helpen
met het vinden van alle spookjes.
We begonnen met de spookjes in onze ruimte. Toen we die
hadden gevonden spraken we met de Spokenvanger af dat wij
de route zouden volgen die ze door de stad was gelopen, en dat
zij verder zou zoeken buiten het centrum. Heel handig had de
Spokenvanger voor ons een kaart van haar route getekend, die
we makkelijk konden volgen!
Gewapend met het
kooitje, onze zaklampen en de kaart gingen we op weg. We liepen
langs de kerk, slopen door steegjes en donkere
weggetjes. Langs de route hebben we wel 13 spoken gevonden!
Tegen de tijd dat we terug waren bij het hoofdkwartier vond de staf dat er wel een glaasje warme
chocolademelk en ranja verdiend was. We hebben
de avond vervolgens afgesloten met een spannend
spelletje Donker Verstoppertje en Belgisch Verstoppertje.
Al met al was het een spannende avond die alle bevers super stoer en met veel plezier hebben doorstaan!
Groetjes,
Staf Lange Doener Kolonie en alle bevers!

AZG Scouting Waalwijk
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FIRE OF CATAN
Leren hoe je een goed vuurtje stookt kun
je aanleren op een saaie manier, maar je
kunt het ook in spelvorm doen. Dit deed de
Batavierentroep afgelopen maand door het
spel fire of catan te spelen. Doel van het spel
is dat je een touw doorbrandt dat boven een
stookplaats gespannen staat. Hiervoor moet
je eerst ingredienten verzamelen om een
vuurtje te kunnen stoken. Bijvoorbeeld hout
of lucifers. De materialen konden de verkenners verdienen door het spelen van een dobbelspel. Niet alleen materiaal om te stoken kon
men verdienen. Ook was er water te verdienen waarmee je het vuur van je tegenstander
kunt vertragen. Wie het eerst het touwtje heeft doorgebrand is de winnaar van het spel.

PIONIEREN
CLEMENSTROEP
Ondanks dat het buiten langzaamaan kouder
wordt, is dat niet iets wat de stoere kerels van
de Clemenstroep verkenners afschrikt om
buiten te spelen. Zij hebben een ouderwetse
les pionieren gehad uit een boek. Samen
hebben de Clemens een familieschommel
gebouwd. Zij hebben dit gedaan door eerst
een vierpoot te knutselen met hoog in het
bouwwerk twee dwarsbalken waaraan het
schommel gedeelte zou komen te hangen. Omdat die schommel best zwaar kan worden
als iedereen er op zou zitten, moesten de uiterste van de balken ondersteund worden met
extra pionierpalen. Anders zouden de pionierpalen kunnen breken. Na een middagje werk,
hebben ze alles in elkaar kunnen krijgen en konden zij schommelen op hun eigen creatie!
Heel gaaf!

ONDERHOUD VLETTEN
Vorige maand meldde we jullie dat de vletten
uit het water zijn en dat de onderkant werd
schoon gekrabt en geteerd. Deze maand kunnen we jullie melden dat er hard is gewerkt en
dat de onderkant gereed is. De vletten liggen
weer rechtop en een aantal zijn in de cabane
gelegd om opnieuw geschilderd te worden.
Lekker op schema dus!

AZG Scouting Waalwijk
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