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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 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

De nieuwe yell reportages
vimeo : vimeo.com/channels/
nieuweyell 
youtube : yt.vu/+nieuweyell 

RELEASE DATUM:
iedere eerste zaterdag van de 
maand .

VOLGENDE UITGAVE:
2 februari
INLEVERING STUKJES :
29 januari

257    Jeugdleden

84 Stafleden en medewerkers

LEDENTELLER

116 Oud-stafleden

AZGOEIENDAG AZGENDA

NOODTELEFOON
Hoofdkwartier : 339030
de Lunt : 342144

1-1 Nieuwjaarsreceptie

25-2/9-3 Jantje Beton

13/14-4 RSW

11-5 Welpendag
18-5 Beverdoedag
25-5 Sportdag  Welp/kab./
 bev.

15/16-6 Sportweekend 
 Verkenners/gidsen

5-7 Kampstart
6/13-9 Zomerkamp Wiltz

10-10 85 jaar AZG

Gelukkig nieuw jaar! Wij 
willen het nieuwe jaar be-
ginnen door al onze trouwe 
lezertjes de beste wensen 
voor 2019 te doen. 2019 is 
pas net begonnen. Hebben 
jullie ook goede voorne-
mens? Vaker naar buiten 
gaan? Meer met scouting 
vriend(inntejes) afspreken? 
Nóg meer plezier hebben 
tijdens al die keren dat je 
bij scouting bent? Wij ho-
pen natuurlijk wel dat dat 
scouting leuker wordt voor 
jullie en daar gaan wij alles 
aan doen! Dit jaar zullen ju-
llie stafleden dan ook weer 
vette programma’s met veel 
gelach voor jullie in het 
verschiet hebben. En daar 
doen wij natuurlijk graag 
verslag van. Dus daarom 
vraag ik jullie… Zijn jullie 
klaar kinderen? … Ik hoor 
jullie niet!
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WELKOM IN ONS JUBILEUMJAAR
op 10 oktober 1934 werd de Scouting Andre-
as Zijlmansgroep opgericht en dat betekent 
dat dit in 2019 al 85 jaar geleden is. Dit moet 
natuurlijk gevierd worden en daarom staat 
dit jaar vol met jubileum activiteiten. Het 
hoogtepunt wordt natuurlijk het gezamen-
lijke zomerkamp in Wiltz Luxemburg. Dit 
wordt een kamp dat je zeker niet mag mis-
sen. Een andere activiteit die in een jubile-
umjaar op het programma staan is natuurlijk 
een speciale groepsdag. Ook gaan we dit jaar 
met zijn allen op één foto. Verder staat er voor (oud-)stafleden een reünie gepland en wordt 
er rond de officiële oprichtingsdatum een receptie gehouden. En alsof zo'n jaar al niet 
druk genoeg is gaan we ook starten met het bouwen van een nieuw hoofdkwartier. Vorige 
maand maakten we hier al melding van en deze maand kunnen we een vernieuwde schets 
tonen. En zeg nou zelf, dat ziet er toch top uit!

Kortom 2019 zal een feestelijk jaar worden voor de AZG. Zorg dus dat je er bij bent en 
meldt je in ieder geval aan voor het zomerkamp. Wanneer de overige activiteiten worden 
gehouden dat laten we je weten zodra dit bekend is. 
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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 

- Tafels en banken 
- Terrasverwarmers  
- Kano’s10 stuks op trailer, inclusief zwemvesten
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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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STAF ACTIVITEIT
Wij als stafteam bedenken natuurlijk heel 
veel leuke programma’s voor de gidsen, 
maar een programma voor de rest van de 
stafleden dat is er niet zo vaak. Daarom 
hadden wij Whatsapp kwartet georgani-
seerd op zaterdagavond 15 december, 
voor alle stafleden. De stafleden konden 
zich inschrijven in teams van 4, want ja 
een kwartet is 4. Het Whatsapp kwartet 
bestond uit twee onderdelen, met de 
auto en op de fiets. Ze kregen een lijst 
met onderwerpen waar ze een kwartet 
van moesten verzamelen, zoals tunnels, 
voetbalclubs, bouwmarkten, leegstaande 
winkels, stoplichten en kroegen. Ze 
moesten selfies maken met deze onder-
werpen en daar moesten ze met het hele 
team opstaan. Voor alle kwartetten kon 
je punten verdienen en het team met de 
meeste punten won het spel. We hadden 
natuurlijk voor de eerste 4 teams hele 
gave prijzen, dus ze deden het niet voor 
niks. Na een zenuwslopend spel was 
er een winnaar namelijk het team........ 
John Deere! Met 1 punt verschil met de 
tweede plek wonnen zij deze activiteit 
en wie het spel wint moet de volgende 
activiteit organiseren. Maar de avond was 
natuurlijk niet compleet zonder een klein 
feestje met de enige echte DJ Jantje! Wij 
willen jullie allemaal bedanken voor het 
meedoen aan de activiteit, want zonder 
jullie hadden wij dit niet kunnen organis-
eren. Wij kunnen niet wachten tot de 
volgende activiteit! 

Groetjes, Staf Dione
NAMENS DE WINNAARS VAN DE STAFACTIVITEIT:
Allereerst, grote dank naar de organisatie voor de tijd en moeite die in hun geweldige 
avond zat. Verder willen we de andere teams bedanken voor hun enthousiasme. Hierbij 
willen we het Clemenstroep-team in het bijzonder noemen voor hun sportiviteit. Kortom: 
we zien jullie allemaal heel erg graag bij de volgende activiteit!
Team Johnny Deere: Thom, Balou, Daan en Koning Lowie. 
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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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GEOCACHEN 

MET DE 

DIJK-JANNEKE 

KABOUTERS 

Een paar weken geleden 
hebben de meiden van 
de Dijk-Janneke een geo-
cache gedaan. We hadden 
afgesproken bij de afgrav-
ing, waar de cache ergens 
verstopt zou moeten liggen. 
Door middel van een kom-
pas konden we steeds naar 
het volgende coördinaat 
lopen. Daar moesten we 
dan een opdracht doen om 
een getal voor het volgende 
coördinaat te vinden en 
dan konden we weer door. 
Onderweg kwamen we nog 
een kleine kudde koeien 
tegen, die midden op het 
pad stonden. Dat was toch 
wel even spannend en we 
zijn er voor de zekerheid 
maar met een grote bocht 
omheen gelopen. Gelukkig 
is dat allemaal goed gegaan 
en konden we verder maar 
het eindpunt van de cache. 
De allerlaatste aanwijzing 

was toch best een beetje 
moeilijk voor ons, waar-
door we de cache helaas 
niet gevonden hebben. Na 
even te zoeken was het toch 
echt weer tijd om naar huis 
te gaan en weer lekker op te 
warmen, want het was best 
een koude middag geweest! 
Gelukkig hebben we er met 
zijn allen het beste van ge-
maakt en was het alsnog een 
hele gezellige middag! 

ODA KNAPT 

RUIMTE OP
Geïnspireerd door andere 
afdelingen op de Lunt, is 
de staf van de Oda Gidsen 
afgelopen weken begonnen 
met het reinigen, opknap-
pen en verfraaien van de 
afdelingsruimte. Na jaren 
van intensief gebruik was de 
ruimte ook wel toe aan een 
likje verf. 
De staf is daarom begonnen 
met alles schuren en schoon-
maken. De komende tijd 
worden de banken, tafels, 
kozijnen, verwarming, het 
plafond en de vloer voor-
zien van een mooie nieuwe 
kleur. Tot slot worden alle 
lampen voorzien van een 
nieuw peertje. Dit was ook 
wel nodig aangezien van 
de 20 lampen er 15 kapot 
waren! 
Het is de komende tijd nog 
even door zwoegen voor de 
staf, maar dan gaat de Oda 
het nieuwe jaar in met een 
mooie opgeknapte ruimte!

OUDERAVOND KAMP WILTZ
vlak voor de kerst werd in de Overlaat de ouderavond ge-
houden over het komend gezamenlijk zomerkamp in Wiltz 
in Luxemburg. Er werd uitleg gegeven over de omgeving 
Wiltz en de beschikbare accomodaties. Verder werd er 
een video impressie getoond van het vorige kamp in 2014. 
Natuurlijk werd er ook uitleg gegeven over de financiering 
van het zomerkamp. Hiervoor wordt jaarlijks gereserveerd, 
maar er moet natuurlijk ook kampgeld betaald worden. Een 
samenvatting van de ouderavond wordt binnenkort naar de 
ouders gestuurd.
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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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AZGEPUZZEL
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(KERSTSTERREN-) ACTIES 2018

Als het zo tegen de feestdagen loopt, begint traditiegetrouw ook weer onze kerststerrenac-
tie. Een begrip voor onze vereniging én de Waalwijkse gemeenschap. Een kerst zonder een 
kerstster van scouting Andreas Zijlmansgroep kan natuurlijk niet! Een traditie die in ere 
wordt gehouden. 

Dit jaar hebben we weer zo’n 2.400 stuks van deze planten mogen verkopen. Als één van 
de twee penningmeesters wil ik iedereen hiervoor hartelijk bedanken: leden, stafleden en 
ouders! Alhoewel ik me er van bewust ben dat het voor iedereen (veel) inspanning vergt, 
hoop ik dat iedereen zich beseft dat een vereniging als de onze niet zonder deze actie(s) 
kan. 

Daarom hulde aan iedereen die deze actie tot een succes heeft gemaakt.

Naast deze actie hebben we dit jaar meer succesvolle acties gehad. Ook het afgelopen jaar 
hebben we weer een aantal ledenwerfacties gehouden. Een belangrijke factor voor onze 
vereniging.  We merken dat we de laatste jaren deze acties nodig hebben om enerzijds 
naamsbekendheid te blijven behouden en anderzijds om nieuwe leden aan te trekken.

Maar ook andere acties op het financiële vlak waren succesvol. Tijdens de afgelopen 
Santa-Run liepen er ruim 200 AZG-ers mee, hebben we de horeca aldaar meegeholpen en 
gezorgd voor verkeersregelaars. Omdat we dit jaar ook één van de goede doelen waren, 
waarvoor onze grote dank, heeft deze Santa-Run ons zo’n € 5.500,- opgeleverd.  

Vanuit een andere AZG-hoek hebben we naar aanleiding van de pub-kwis van de Ra-
bobank de Langstraat € 1.000,- mogen ontvangen. Een aantal (oud-)AZG-ers hebben 
onder het motto “meedoen is belangrijker dan winnen” hieraan deelgenomen. Dat er veel 
kennis bij de (oud-)AZG-ers zit, werd duidelijk toen bleek dat zij deze kwis hadden gewon-
nen! De prijs mochten zij niet zelf houden maar moesten ze schenken aan een goed doel 
naar keuze. Gelukkig kozen ze voor de AZG.

Deze penningmeester kijkt terug op een jaar vol 
actie, en is hier dankbaar voor!

Iedereen prettige feestdagen en een actief 2019 
toegewenst.

Namens scouting Andreas Zijlmansgroep,

Helmut van der Lee

(penningmeester)
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BESTE VERKOPERS KERSTSTERRENACTIE 2018
  
Bevers:     
1 Carlijn Kivits  20  Hotsjietonia
2 Stijn Ophorst  18  Lange Doner
     
     
Verkenners/Gidsen:     
1 Sterre Ophorst  27  Dione
2 Ian Collard  26  Clemens-troep
2 Senn Pullens  25  Dione
3 Bram de Wit  25  Batavieren
     
Welpen/Kabouters:     
1 Flinn Schwartzmans 62  Sionie
2 Tijn van der Krabben 37  Clemens-horde
3 Yurne Tesink  25  Waingundja

BESTE VERKOPENDE AFDELINGEN
5 afdelingen verkochttte zoveel kerststerren dat ze in aanmerking kwamen voor een 
verkoop bonus die vrij aan een activiteit besteed mag worden. De Batavierentroep, Cle-
menstroep, Clemenshorde en Dione gidsen verkochten gemiddeld 10 kerststerren per 
persoon. De Oda gidsen gingen voor de super bonus die werd verdiend met gemiddeld 15 
verkochte kerststerren

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00

Gemiddeld aantal verkochte kerststerren per afdeling 
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Prof. Zeemanweg 8
5144 NN Waalwijk

T 0416- 33 24 15

E info@WDLDRANK.nl
I www.WDLDRANK.nl 
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AZGEKLEUR



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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1.1 Michaela van Mosselveld (WGA 374)
1.1 Yurne Tesink (Waingundjahorde)
3.1 Dennis van Scheppingen (Gebouwenbeheer)
4.1 Jelle Boogers (Sioniehorde)
5.1 Kari-Ann Marijnissen (Dione Gidsen)
5.1 Remco Klerks (Waingundjahorde)
7.1 GertJan Langerwerf (Flexteam)
7.1 Nikki Venmans (Dione Gidsen)
8.1 Daan Mulder (Batavierentroep)
8.1 Maja Kobs (Dijkjanneke Kabouters)
9.1 Lotte Horvers (Dione Gidsen)
10.1 Yvet Kerkhof (WGA 374)
11.1 John van Schenk Brill (Materiaalbeheer en ouderhoud)
11.1 Gijs Landwaart (Sioniehorde)
11.1 Tico Cremens (Sioniehorde)
12.1 Daan van Beijnen (Clemenstroep)
13.1 Tim van der Schans (Waingundjahorde)
13.1 Bas van der Schans (Waingundjahorde)
13.1 Anniek Kraneveld (Dione Gidsen)
16.1 Jarno de Vries (Clemenstroep)
17.1 Fleur van Heesch (Dijkjanneke Kabouters)
20.1 Oscar Roijen (Batavierentroep)
21.1 Manouk Voorn (WGA 374)
22.1 Timo Kuijpers (Clemenstroep)
22.1 Meike de Jong (Dione Gidsen)
23.1 Lars van Vliet (Clemenshorde)
23.1 Daantje van der Bron (Dione Gidsen)
23.1 Floris Habraken (Sioniehorde)
26.1 Mark Verkerk (Groepsstaf)
27.1 Sven van Campen (Batavierentroep)
28.1 Teun Habraken (Sioniehorde)
28.1 Oscar Su (Waingundjahorde)
29.1 Robin Hamers (Dione Gidsen)

VERJAARDAGEN

SPELLETJESMIDDAG BIJ DE BEVERS.
De bevers van de hotsjietonia hebben vandaag een spelletjesmiddag gehouden. Op de deze 
middag hebben we groot ganzebord gespeeld. Vlug nadat we binnen waren werd de ruimte 
omgetoverd tot een groot ganzenbordspel met landen van over de hele wereld. Bij som-
mige landen moest je ook nog spelletjes doen tussen het ganzenborden door, zoals Aus-
tralisch boemerang werpen (er werd een bal weg geschopt en de bevers moesten deze zo 
snel mogelijk terug halen) en met stokjes spullen vervoeren. Het was erg spannend, maar 
uiteindelijk kwam er toch een winnaar uit toen de andere team geconcentreerd waren op 
het vangen van wilde dieren (ook wel bekend als Britse buldog). Nadat het spel was afgelo-
pen zijn we nog even naar buiten gegaan. Het was dus weer eens een gezellige middag.

Groetjes van Juffrouw Pirouette, Babbel, Hippe Springveer en Billie
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Uw specialist in 
persoonlijke beschermingsmiddelen 

en bedrijfskleding.

www.raschbv.nl
Tel. 0416-376222
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BESTE CLEMENSTROEPERS EN AZGROEPERS,

Op het verlanglijstje zullen vast en zeker een aantal leuke wensen hebben gestaan.
Wie weet heeft de sint of de kerstman hier ook nog eens aan voldaan.
Maar zoals vele van jullie weten.
Worden ervaringen herinneringen en spullen vergeten.
Een geweldig cadeau zit niet in cadeaupapier of in een schoen,
Het zijn activiteiten die je echt mee had moeten doen.
Ook al vloog dit jaar samen met al zijn leuke momenten voorbij,
De heren van de Clemenstroep kunnen voor altijd zeggen; ik was erbij.

Zij kunnen zich verdedigen en zijn voortaan degene 
die weerstand biedt,
Zij hebben namelijk les maar ook een chocoladelet-
ter gehad van, jawel, de Karate Piet.

De lentes in Baardwijk onder de verkenners worden 
ongetwijfeld volmaakt,
Aangezien er voor iedere gast-vogel een vogelbun-
ker is gemaakt.

Dit ging niet overal zonder tegenslag,
Maar iedere verkenner verliet de Lunt deze middag 
met een hele brede glimlach.

De oudejaars-kansspelen zijn tevens ruim in 
ontvangst genomen,
Zowel de Oda als de Clemenstroep hebben met een 
prijs voor ieder lid afgesloten terwijl zij allen met 
niks waren gekomen.

In december was er ook nog de Santa Run,
Waar we met heel de AZG gelopen hebben voor de 
sponsoring, maar boven alles voor de Fun.

We blikken met de Clemenstroep terug op een mooi 
jaar,
Hiervoor zijn we elkaar, alle hulp en aanmoedigin-
gen enorm dankbaar.
Zo zijn er op het sportweekend alle prijzen gepakt 
waar het op was gemunt,
En was het kamp in Nunspeet het absolute hoogtepunt.
Alvast de aller beste wensen en een fijne jaarwisseling aan heel de AZGroep,
De vriendelijke groene groeten van de Clemenstroep.



AZG Scouting Waalwijk de nieuwe Yell18

KERST BIJ DE BEVERS
Afgelopen zaterdag hebben de hotsjietonia bevers 
en lange doener bevers samen kerst gevierd. Ze 
hebben allemaal kerst spelletjes gedaan als Rendier 
tikkertje, rendiertje prik, wat ben ik met kerstar-
tikelen, blauwe billen dans op kerstmuziek, enz. En 
in plaats van ranja werd er warme chocolademelk 
gedronken. Ook kregen de bevers ieder een warm 
worstenbroodje. Aan het eind van de middag kre-
gen de bevers nog iets lekkers van de staf met een 
kerstwensje eraan

KERST BIJ DE WELPEN
De welpen hebben in december een fantastische kerst-inn gehad. Dit kerstspektakel is iets 
dat jaarlijks terug komt en een programma waar alle welpen naar uit kijken. Dit jaar vond 
het plaats op de Lunt. Helemaal netjes in kerstoutfit of gala outfit kwamen ze daar aan. De 
welpen hebben eerst een heerlijk 4 gangen menu gegeten. Daarna zaten de croupiers al 
klaar om de zilveren muntjes van de kinderen af te troggelen. Bij sommige kinderen is dit 
gelukt, maar een aantal welpen speelde de croupiers leeg. Toen het eenmaal weer tijd was 
om te stoppen waren er een aantal kinderen die eigenlijk niet wilde stoppen... Maar er was 
nog een prijsuitreiking. Flinn van de Sionie was de best geklede welp van de avond en de 
Clemenshorde kon het best gokken. Het was weer een top avond!

Kerstgroetjes van de staf van de Clemenshorde, Sioniehorde en Waingundjahorde

PRIMITIEF PIZZABAKKEN
Deze maand was het weer eens tijd voor een 
culinaire middag; we gingen onze kooktal-
enten aanscherpen door primitieve pizza’s 
te bakken. Door een paar flinke stenen op 
het vuur op te warmen werd er een kleine 
oven gemaakt, door hieronder goed door te 
stoken werd deze binnen no-time warm ge-
noeg om de pizza erin te stoppen. De pizza’s 
maakten de leden zelf door vers deeg uit te 
slaan, hier saus over te smeren en natuurlijk 
rijkelijk te beleggen. Hoewel ze er wel een 
klein tijdje in moesten mocht er resultaat er 
wel zijn hoor, we hebben een smakelijk hapje 
op en de middag was wederom een succes. 

- De Bata´s 
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aar zoveel aandacht is een opsteker.

H
et m

eeste heeft de revue nu w
el gepasseerd.

O
p het schip al veel lol gehad en veel geleerd.

Bij velen w
arm

e herinneringen in het hart
En vele vriendschappen voortgebracht.
H

opelijk kunnen w
e nog een tijd m

et je op pad.
En m

ogen w
e nog terecht in het Jeppegat.

O
nder het m

om
 van: In een oude pot m

aak je de beste soep
Lang leve de R

isico en een hoera voor de Andreas Zijlm
ansgroep!

Jochem
 


