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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

RELEASE DATUM:
iedere eerste zaterdag van de 
maand .

VOLGENDE UITGAVE:
5 mei
INLEVERING STUKJES :
1 mei

257    Jeugdleden

84 Stafleden en medewerkers

LEDENTELLER

116 Oud-stafleden

AZGOEIENDAG AZGENDA

NOODTELEFOON
Hoofdkwartier : 339030
de Lunt : 342144

20-22/4 RSW

26-27/5 Sportweeken

6/7 Kampstart
7-14/7 Zomerkampen

April! Het wordt weer 
warmer, de klok is vooruit 
gezet waardoor het langer 
licht blijft. Allemaal 
redenen om langer buiten 
te spelen. Echt weer voor 
scouts dus. Maar van veel 
buiten spelen wordt je 
moe, dus om de tijd dat je 
uit rust te vullen, moet je 
natuurlijk iets te lezen of te 
puzzelen hebben Daarom 
hebben wij deze maand 
weer een mooie editie van 
De Nieuwe Yell voor jullie 
gemaakt met alles wat jullie 
van ons gewend zijn en 
nog meer! We houden jul-
lie op de hoogte van wat er 
gebeurt bij de AZG, de 10 
vragen aan staat er weer in 
en puzzels! Hopelijk heb-
ben jullie net zo veel lees 
plezier als wij maak plezier 
hadden.
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DIONE GIDSEN
Hee daar zijn we weer. We hebben met de Dione zoveel vets 
gedaan afgelopen periode dat we er niet een konden kiezen 
voor de yell, daarom dit dikke overzicht.
Wat hebben we gedaan dan? We hebben voor het eerst ge-
kookt met onze nieuw geverfde kisten. Waarbij er een deel op 
de grond belanden, maar ook de bordjes goed gevuld waren. 
Plus we hebben choco bananen gepoft op het vuur. 
Ook hebben we de wereld veroverd in giga Risk. Daarnaast 
hebben we de Oda verslagen in best uitziende stafteam op de 
Oda vs. Dione dag. De meeste van de spellen hadden de Oda 
overigens gewonnen, maar ja een kleinigheidje houd je toch. 
Deze dag hadden we estafettes, kind doorgeven (lees gooien) 
en een quiz, oh en chips ofcourse.

Verder hebben we nog een filmpje 
gekeken in de chill modus #pyjama/one-
siechill.
De staf is daarna richting kampterrein 
gegaan om hier alles eens te mogen aam-
schouwen. Na een flinke dag bezig gewe-
est te zijn gingen we tevreden terug. Kijk 
toch eens naar die prachtige omgeving.
Tot slot de opmerking: vergeet niet je 
lama’s te voeren op minecraft.... (Ja, noem 
verder geen namen)

-Dione out-

VLETTEN TE WATER
Ieder najaar gaan de vletten uit het water die de WVA en 
WGA gebruiken om de zomer mee door te komen. Zij nemen 
die vletten mee op kamp en doen er verschillende weekendjes 
mee. Voorbeelden hiervan zijn het introweekend en het pink-
sterweekend. Kortom, de afdelingen hebben veel plezier van 
de vletten. Maar de Vletten moeten natuurlijk ook goed bijge-
houden worden. Dit gebeurt in de winter, als het te koud is 
om te zeilen. De vletten worden dan uit het water gehaald om 
botenwerk aan te houden. Het vletten uit het water of te water 
kondigt daarom ook een nieuwe periode aan. De vletten zijn 
afgelopen maand weer te water gegaan, wat betekent dat het 
betere weer verwacht wordt en de wildevaart afdelingen goed 
hebben gewerkt om de vletten op tijd af te krijgen. Als extraatje hebben de leden van de 
wildevaart afdelingen hun boten uniek kunnen maken door hun eigen dek schilderingen 
te ontwerpen. 
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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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BOWLEN MET DE HOTSJIE-

TONIA BEVERS
Als kerststerren uitje zijn de bevers van de 
hotsjietonia kolonie gaan bowlen. Voordat dat 
gedaan kon worden is de hele groep eerst naar 
de bowlingbaan gelopen. Daar aangekomen is 
er nog vlug iets gedronken voordat er begon-
nen werd met bowlen. De bevers bleken hier 
super goed in te zijn, beter zelfs dan de staf-
leden. Na een uur bowlen waren de bevers weer klaar en stonden de ouders al weer buiten 
te wachten. Het was hartstikke gezellige middag en dus een geslaagd Kerststeren uitje.

OUDER KIND WEEKENDJE
De bevers van de Hotsjietonia hadden een weekendje. Alleen dit keer mochten de oud-
ers blijven slapen. Dit was voor de bevers en de papa’s en mama’s wel erg spannend. Eerst 
werd er een fototocht gelopen. Tussendoor stonden er warme chocolademelk en koekjes 
klaar voor de bevers en de ouders. Ook waren er vragen en opdrachten tijdens te tocht. 
Alle groepjes hadden deze opdrachten hartstikke goed gedaan. Toen iedereen weer terug 
was ging iedereen nog even bij het kampvuur zitten. Daarna was het toch echt tijd om te 
gaan slapen want de volgende morgen stond er een ochtendspel op het programma. Na het 
ochtendspel was het weer echt tijd om naar huis toe te gaan. maar volgend jaar mogen de 
papa’s en mama’s weer terug komen voor het ouder kind weekend.

JANTJE BETON
Afgelopen maand werd de collecte voor Jantje Beton gehouden. Scouting AZG zorgt voor 
de collectanten en als tegenprestatie mag zij de helft van de opbrengst zelf houden. Daarom 
trokken leden van de zeeverkenners en watergidsen er samen met oud-stafleden er op uit 
om de collecte bussen goed gevuld te krijgen. en dat lukte goed. In totaal werd 1288,36 
Euro opgehaald waarvan de AZG er dus 644,18 mag houden. Een top prestatie waarvoor 
dank!

€ 644,18
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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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LEDENWERFACTIVITEIT
Beste trouwe Yell-lezers, 
Zaterdag 10 maart hebben wij een spannende CLUEDO-middag gehad in landgoed Dries-
sen. Zowel leden als geïnteresseerde jongeren kropen in de rol van een ware misdaadon-
derzoeker. 
De bevers moesten doormiddel van hints erachter komen wie het hok had opengedaan 
van het vermiste huisdier. Verdachte personages liepen door de buurt en konden afgevinkt 
worden van het lijstje. Vervolgens moesten de bevers doormiddel van afbeeldingen en 
voorwerpen erachter komen om welk dier het ging en waarmee het hok werd opengedaan. 
Bijna alle bevers hebben deze moeilijke missie volbracht. 
Voor de welpen en kabouters was de opdracht mysterieuzer. Aan de hand van landkaarten 
en tips konden ze onderdelen van de verdachtenlijst afstrepen. Zo moesten ze op zoek in 
de buurt naar de daders en lagen de voorwerpen verstopt. 
Het was een zeer geslaagde middag. Zowel voor leden als voor kinderen van buitenaf.
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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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ONTRAFEL-WAFEL-WEEKEND WGA
Yes! Eindelijk weer een weekendje met de watergidsen!
Een ontrafel-wafel-weekend?! Wat zou dat zijn?
Daar kwamen de meiden al snel genoeg achter..
Er moet dit weekend heel wat ontrafeld gaan worden..
De meiden worden in 3 groepen verdeeld. De ene groep gaat een escaperoom oplossen, en 

de andere 2 groepen spelen het spel mythbusters. 
Zij gaan allerlei mythes ontkrachten of bevesti-
gen. Kun je iemand met duc-tape aan de muur 
plakken? Kun je een ijshoorntje maken met 10 
bolletjes? Kun je een prop in je mond uitspugen? 
Maar vooral, kun je een scheet in de fik zetten? 
De ene mythe wordt ontkracht en de andere 
bevestigd.
Na dit alles hadden de meiden zin in een potje 30 

seconds.  Waar ons wederom hilarische taferelen ter oren zijn gekomen. Na dit spel was het 
tijd voor echte ontspanning.. Er moet gedanst worden!! Tijdens het dansen probeerde de 
staf de karaoke-set aan de praat te krijgen. Toen dat (na een tijdje eindelijk) gelukt was, kon 
het feest pas echt beginnen! Wat een talentjes hebben wij in de groep! Na al dit feestgedruis 
was het tijd (vooral voor de staf) om naar bed te gaan. De meiden dachten dat zelf anders 
over en hebben nog (hebben wij ons laten vertellen) nog een paar dansjes gemaakt, en nog 
wat gesnoept. Na een mooi welterusten verhaaltje van de staf, was het echt tijd om de ogen 
te gaan sluiten. Morgen weer vroeg dag..
De volgende morgen was het tijd om alles op te ruimen.. Iets wat onze meiden nog een 
beetje moeten leren.. (oeps!) daarna hebben we nog een ontrafelspel gedaan, namelijk who 
is the man?! Om het weekend af te sluiten wilde we een lekkere wafel eten. Het was immers 
het ontrafel-wafel-weekend. Alleen zijn deze wafels midden in de nacht op mysterieuze 
wijze verdwenen...

We vonden het een tip weekend! Meiden van de WGA, houden jullie 19 tot 21 mei vrij? 
Dan gaan we er weer een top-weekend van maken!

Liefs, staf WGA
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10 VRAGEN AAN... 

1. Wie zijn jullie?
Wij zijn Roel Boogers, Jesse Horvers, 
Remt Leijtens, Bram Verhoofstad en 
Finn Meijsen

2. Hoe lang zitten jullie al bij 
scouting?
Jesse en Finn zijn in het zelfde jaar op 
scouting gegaan en zitten er allebei 
nu twee jaar bij. Roel en Bram zijn 
tegelijk bij scouting begonnen en 
zitten nu vier jaar met veel plezier bij 
de AZG. Remt zit er het langst bij van 
allemaal en heeft al zes scoutingjaren 
op zijn naam staan.

3. Wat jullie leukste scouting moment?
De gaafste momenten lopen erg uiteen en iedereen heeft een ander programma gekozen. Het bouwen van 
een super vette hut op kamp vorig jaar. Weerwolven van wakkerdam. Theezakjes race houden in de stad en 
het buikschuif programma hebben een vermelding in De Nieuwe Yell verdiend. Maar ook dat één van de 
vijf met zijn gezicht in de modder viel is gekozen tot het leukste moment op scouting.

4. Wat maakt jullie staf zo leuk?
Eén van de dingen die de staf leuk maakt is als ze mee spelen bij het voetbal. Daarbij is niet gezegd of 
het voetbal van de staf zo slecht is dat de welpen moeten lachen, of dat ze het leuk vinden als de staf mee 
doet. Ook moeten de staf en de kinderen open staan voor een dolletje heen en weer. De staf organiseert 
altijd leuke spellen en doen die graag met ons mee. De Clemenshorde staf is gewoon het leukst

WORDT HET NU TOCH LENTE?
Afgelopen maart was een maand van extreem wisselend weer. De ene zaterdag was het 
ijskoud en lag er zelfs ijs terwijl een week later je op een beschut plekje al lekker warm in 
de zon kon zitten. Gelukkig past een scout zich makkelijk aan het weer aan. Vandaar dat 
er geen afgelastingen waren in verband met de vorst of iets dergelijks. In de koude week-
enden werd er lekker binnen gedraaid. Zo hadden de batavieren Risk op het programma 
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5 Wat zouden jullie doen als jullie staf zijn?
Als we later groot zijn en bij de staf zitten willen we voetballen met onze groep en dan zouden we iedereen onderuit 
halen. Voor de rest zijn we zo blij met de spellen en dingen die we doen dat we niks zouden veranderen. We willen 
later net zulke leuke spellen kunnen verzinnen en organiseren.

6. Wie van jullie heeft wel eens een blunder gemaakt bij de scouting en wat was het?
Er worden genoeg blunders gemaakt bij de Clemenshorde. Eén daar van is dat één van ons bij het krijgen van 1 
minuut met handdoek in het water was gesprongen. Een andere blunder is al genoemd, maar er is meer. De gene 
die met zijn gezicht in de modder is gevallen heeft ook wel eens een volle beker chocolademelk over zijn gezicht 
gekregen. En eten is niet veilig bij de Clemenshorde. Een andere welp heeft namelijk een bord witte bonen in tomat-
ensaus over zijn shirt gegooid. Wat een zooitje.

7. Wat zouden jullie met de groep nog eens willen doen?
Roel zou graag Britse bulldog een keertje extra spelen. Jesse en Bram willen hun revanche in de theezakjes race 
behalen. Remt is een luxe paard en kiest voor de duurdere programma’s. Hij wilt graag nogmaals naar het Spor-
tiom. Finn vond het spel Weerwolven van Wakkerdam het spannendst.

8 .Wie zijn jullie scouting vrienden?
Roel en Remt zijn een vriendengroepje met Kjell. Bram is de beste vriend van Finn. Jesse trekt vooral op met Xeppe 
en Sam. En Bram kiest voor Xeppe, Sam, Jesse, Lars, Chris en Roel als zijn maten.

9. Wat zijn jullie hobby’s naast scouting?
Jesse en Bram doen zwemmen in hun vrije tijd. Roel zit naast scouting ook nog op voetbal. Remt houdt zijn hobby 
dicht bij huis en gaat graag trampoline springen. Finn heeft een moeilijke hobby die Jeet Kune Do heet. Dat is een 
oosterse vechtsport.

10. Wat willen jullie nog kwijt aan de lezers van De Nieuwe Yell?
Veel plezier op scouting en lekker buiten spelen!

gezet en de Clemenstroep Discopoly. Andere 
afdelingen profiteerden van de sneeuw door te 
gaan sleeën of schaatsen.  Zodra het weer beter 
werd trokken de afdelingen er meteen op uit. 
De clemenshorde bijvoorbeeld vermaakte zich 
prima op de velden bij het Lido

Scouting Waalwijk 11
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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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4.4 Bent Veraa ( WVA 27 )
9.4 Jurre van den Hooven ( Clemenstroep )
9.4 Kaylee Borger ( Filoen Kabouters )
10.4 Isa Widdershoven ( WGA 374 )
10.4 Mirthe Klijn ( Dione Gidsen )
10.4 Iris Verkuil ( Hotsjietonia Bevers )
11.4 Lars van Os ( Hotsjietonia Bevers )
13.4 Mara van Overdijk ( Dione Gidsen )
16.4 Tijn van der Krabben ( Hotsjietonia Bevers )
16.4 Rheza Pijnenborg ( Dijkjanneke Kabouters )
17.4 Iris Hooijmaijers ( Filoen Kabouters )
18.4 Max van der Schans ( WVA 27 )
18.4 Maud van Caulil ( Oda Gidsen )
19.4 Alex Traag ( Clemenshorde )
20.4 Xeppe Klerks ( Clemenshorde )
21.4 Joosje Fliervoet ( WGA 374 )
21.4 Isabel van Alebeek ( Oda Gidsen )
22.4 Eline Moolenschot ( Oda Gidsen )
22.4 Mats Widdershoven ( Waingundjahorde )
22.4 Naomi Groeneveld ( Lange Doener Bevers )
23.4 Lars Damen ( WVA 27 )
23.4 Janne van Hulten ( Filoen Kabouters )
25.4 Meike Jansen ( Oda Gidsen )
25.4 Dilara Schagen ( Dijkjanneke Kabouters )
26.4 Aron van Lee ( Batavierentroep )
26.4 Mark van de Ven ( Clemenstroep )
27.4 Joris de Jong ( Waingundjahorde )
28.4 Jack Cox ( Lange Doener Bevers )
29.4 Lena Lynn van Hulten ( Filoen Kabouters )
30.4 Marcel Verwiel ( Groepsstaf )
30.4 Thijmen van Nijen ( Waingundjahorde )



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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LANGE DOENER
De lange doener heeft de afgelopen maand wel twee heel ver-
schillende programma's gehad. De maand begon met sneeuw. 
Om hier optimaal van te genieten zijn we naar de Loonse en 
Drunense duinen geweest. De bevers mochten allemaal een 
slee mee nemen en met z'n allen zijn we tussen de bomen en 
paadjes op zoek gegaan naar de beste afdalingen! Toen het 
tijd was om even op te warmen hebben we een lekker glaasje 
ranja op bij de roestelberg, waarna we naar boven zijn gelo-
pen om nog gezellig wat spelletjes te spelen.

Tegen het einde van de maand hebben we lekker vroeg Pasen gevierd. In het hoofdkwartier 
waren grote paaseieren verstopt die we eerst allemaal moesten vinden. Toen ze allemaal 
terecht waren gingen we de eieren open maken. In elk ei zat een paasspel! Gedurende de 
middag hebben we spellen gedaan als de eierloop, eierloop 2.0, sminken als paashaas, of 
paasei, paaseieren versieren, eiergooien en de eierdans.

Beide dagen waren erg gezellig en lekker kenmerkend voor het seizoen!

Groetjes van de lange doener kolonie!

ZOMERKAMPEN
Inmiddels is bekend waar iedereen op kamp gaat. 
We gaan er van uit dat je natuurlijk mee gaat. 
Daarvoor moet je wel even een kampstrookje 
inleveren. Heb je dit nog niet gedaan dan doe dit 
zo snel mogelijk. Jullie staf kan dan aan de slag 
om een onvergetelijk kampprogramma in elkaar 
te knutselen.
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Uw specialist in 
persoonlijke beschermingsmiddelen 

en bedrijfskleding.

www.raschbv.nl
Tel. 0416-376222
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INSTALLATIE DIJK JANNEKE
Afgelopen zaterdag was het weer tijd voor de installatie van een aantal kabouter, en een 
staflid dit keer. Nadat alle kinderen en ouders binnen waren, zijn we begonnen met het in-
stalleren. Als eerste werd Hollie geïnstalleerd door Carla van de groepsstaf. Hierna waren er 
in totaal 10 kabouters aan de beurt, inclusief een paar die er pas net bij zitten! Na het officiële 
gedeelte hebben we verschillende spelletjes gedaan, waaronder natuurlijk het chocolade-
zoenenspel! Het was weer een hele leuke middag en we willen alle “nieuwe” kabouters bij 
deze nog een keer feliciteren!! 

Groetjes de Dijk-Janneke!

HUTTEN BOUWEN MET DE FILOEN
Hallooo scouts,
Wij met de Filoen hebben afgelopen zater-
dag een super leuke middag gehad! we zijn 
namelijk tijdens een wedstrijd gaan kijken 
wie de mooiste hut kan bouwen. De hut 
moest aan drie eisen voldoen; stevigheid, 
functionaliteit en uitstraling wat ook nog 
eens leuk gepresenteerd moest worden door 
de kabouters. Poeff best zwaar werk, al die 
taken... maar het is wel heel leuk! Omdat we 
het zo druk hadden met bouwen zijn we ge-
woon de tijd vergeten, en zo kwam er helaas 
een einde aan de leuke middag.
 Alle hutten waren erg mooi en er werd druk 
door de kinderen in gespeeld doordat zij er bijvoorbeeld zelf een schommel in gemaakt 
hadden. Maar uit eindelijk kon er maar een de beste zijn en dat waren alle kindjes die ja 
konden antwoorden op de vraag: wie heeft er allemaal een leuke middag gehad
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AZGEPUZZEL
Deze maand een woordzoeker. 
Vind jij de woorden die hieronder staan in de wirwar van letters?





KLEURPLAAT


