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257    Jeugdleden

84 Stafleden en medewerkers

LEDENTELLER

116 Oud-stafleden

AZGOEIENDAG AZGENDA

NOODTELEFOON
Hoofdkwartier : 339030
de Lunt : 342144

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

Hoi allemaal! Hoe was jul-
lie Pasen? Hopelijk hebben 
jullie een hele leuke tijd 
gehad met het mooie weer 
en net zoals wij lekker veel 
paaseitjes gegeten. Deze 
maand is er ook weer heel 
veel gebeurd in scouting-
land, dus deze maand ligt er 
weer een bomvolle Yell voor 
jullie. Paasthema midda-
gen, de Regionale Scouting 
Wedstrijden waaraan wij als 
AZG hebben meegedaan 
en groepen die weekendjes 
hebben gehouden, zoals het 
ouder-kind-weekend bij de 
kabouterafdeling Dijk-Jan-
neke kabouters. Ook willen 
wij nog even laten weten 
dat kamp al weer dicht bij 
komt, dat voel je al aan het 
mooie weer. Vergeet jullie 
kampstrookjes dus niet, zo-
dat jullie nog mee kunnen! 
Dan rest ons alleen nog jul-
lie veel plezier te wensen 
met het lezen van deze Yell.
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BESTE CLEMENSTROEPERS EN AZGROEPERS
Afgelopen periode heeft de RSW een 
belangrijke rol gespeeld door de pro-
gramma’s van de Clemenstroep heen. 
Een hoop voorbereiding wat gediend 
heeft tot een forse strijd tijdens het 
RSW-weekend. Met goede prestaties 
in tweevoud hebben de buizerds de 
negende plaats en de Haviken de zesde 
plaats bemachtigd. Dit jaar was er door 
niet alleen de Clemenstroep, maar door 
bijna de gehele AZG een goede presta-
tie neergezet. Dit heeft geresulteerd 
in een AZGedomineerde top 10. De 
Haviken hebben als beste jongste patrouille een welverdiende prijs in ontvangst mogen ne-
men, dat smaakt naar meer! De RSW kende ook een grote partij sfeermakers, namelijk het 
in Waalwijk niet meer weg te denken “Yellow Army”. Kortom een weekend om niet meer 
te vergeten in een jaar die de boeken in zal gaan als het jaar waarin het nog vroor in april. 

 De vriendelijke groene groeten,
De Clemenstroep

OPENING ZEILSEIZOEN 2019/2020

Na een aantal maanden botenwerk zijn wij er weer in geslaagd om de vletten weer klaar 
te maken voor het nieuwe zeilseizoen. Alle vletten zien er weer fris en fruitig uit. Midden 
april was het weer uitstekend, zo ook op 20 april. Met veel zon en goede wind hebben we al 
met al goed kunnen zeilen, maar er was nog wel iets te veel stroming op de Maas. Nu gaan 
we ons de komende weken voorbereiden voor het Pinksterweekend (in juni) waar we ook 
veel gaan zeilen. 

Staf WVA 
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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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DE BEVERS OP OUDER KIND WEEKEND
Dit weekend zijn de bevers van de Hotsjietonia Kolonie blijven slapen op de Lunt, maar dit 
keer mochten de papa’s en mama’s ook mee. Maar toen alle bedden al neergezet waren, en 
we net wilde beginnen met het programma werd er in eens op het raam geklopt. Voor het 
raam stond een huilende witte fee. Toen we gingen kijken wat er aan de hand was bleek dat 
de witte fee al haar kleuren kwijt geraakt was, de bevers en de papa’s en mama’s wilde 
natuurlijk wel helpen met het terugvinden van de kleuren. Buiten de poort lagen ook een 
hoop gekleurde lichtstaafjes, en als de bevers die nu zouden volgens, misschien zouden ze 
dan de kleuren wel terugvinden. 
en ja hoor, een paar uur later kwamen de bevers terug met heel veel gekleurde slingers, bal-
lonnen, serpentine en meer. Hiermee werd de fee versierd. De fee was heel even heel blij, 
maar toen ze op stond om de bevers te bedanken vielen alle slingers van haar af en was ze 
weer helemaal wit. Er moest dus een nieuw plan bedacht worden, en daarom gingen de 
bevers maar naar bed zodat ze er een nachtje over konden slapen. De volgende ochtend bij 
het ontbijt was er een plan ontstaan, we konden de fee ook verven, want verf bleef natuur-
lijk wel gewoon zitten. Dus we gingen spellen spelen waarmee we de verf konden verdie-
nen. Toen later op de dag de verf verdiend was, en de fee weer terug kwam was het tijd voor 
het echte werk, de fee versieren. Alle bevers begonnen meteen terwijl de ouders toe keken. 
Enige tijd later was de fee mooi versierd in heel veel verschillende kleuren, ze was weer 
superblij. Ze bedankte de bevers en vloog weer weg. Maar helaas was het ook al weer het 
einde van het weekendje, dus het was weer tijd voor iedereen om naar huis toe te gaan. 
Maar toch was het een supergezellig weekendje

Groetjes Juffrouw Pirouette, Babbel, Hippe Springveer en Billie (en Pompedomp en 
Rommel)
PAAS/(WATER) SPEL MIDDAG BIJ DE WAINGUNDJA,

Het zal niemand zijn ontgaan 
dat het heel erg lekker weer was 
afgelopen pasen, ook de staf vd 
Waingundja had dit haar fijn 
in de gate. Zo hebben we het 
orginele paasprogramma een 
kleine twist gegeven zodat we 
lekker met water konde spelen.

We begonnen met een paar leu-
ke paas spelletjes, maar al snel 
werd het 1 groot water gevecht 
en moest de staf nog voor de 
drinkpauze alle jerrycans weer 
opnieuw vullen.

Al met al wederom een zeer geslaagde middag van de mannen van de Waingundja horde 
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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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CLEMENSHORDE TEGEN DE FILOEN
Op zaterdag 13 april heerste 
er grote spanning op de Lunt. 
Er werd namelijk een eeuwe-
noude strijd beslist: jongens 
tegen de meiden, Clem-
enshorde tegen de Filoen. 
Voorbeelden van de uiteen-
lopende spellen zijn: ren je 
rot, een estafette parcours en 
touw trekken. Natuurlijk kon 
het 4-letter spel, bekend van 
TV, niet ontbreken. Zoals te zien bij het touwtrekken hebben onze fanatieke kandidaten 
een heftige strijd geleverd. Zoals altijd moge de beste winnen, dat waren deze middag de 
jongens. Het mag wel gezegd worden dat deze wedstrijd met maar een punt verschil beslist 
is. Nadat de welpen hun prijs, in de vorm van snoep, hadden ontvangen leek een stoere 
jongens foto een gepaste manier om de overwinning vast te leggen.
Groeten van stafteams Filoen en Clemenshorde!

WE GAAN BOUWEN (NU ECHT!!)
Afgelopen maand heeft de gemeenteraad van Waalwijk ingestemd met een extra financiële 
bijdrage voor de bouw van ons nieuwe hoofdkwartier. Deze bijdrage is nodig omdat door 
alle uitstel het bouwen veel duurder is geworden. Daarnaast  zijn er nieuwe eisen aan de 
bouw gesteld (bijvoorbeeld geen gasaansluiting) die de kosten doen oplopen. Gelukkig zag 
bijna de hele gemeenteraad dit ook en dat betekent dat na 12 jaar van plannen maken nu 
eindelijk de bouw kan beginnen. Vanaf begin juni zullen de bouw activiteiten starten zodat 
we in 2020 naar ons nieuwe hoofdkwartier kunnen verhuizen.

Het echte werk begint dus nu pas. Aangezien we een groot deel zelf moeten gaan doen zijn 
we naarstig op zoek naar personen of bedrijven die middels sponsoring in welke vorm dan 
ook een bijdrage kunnen leveren aan de bouw van ons hoofdkwartier. Aanmelden kan via 
de staf of via de groepsstaf. 
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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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KERSTSTERRENUITJE ODA GIDSEN
Na een geweldig resultaat van 15 kerststerren de meid te hebben gehaald, en natuurlijk de 
beste van de AZG te zijn geweest, vonden wij als staf dat er wel een gaaf Kerststerrenuitje 
tegenover mocht komen te staan.
Dus zijn wij op zaterdag 6 april naar de Beekse Bergen in Hilvarenbeek geweest!
We begonnen de dag met z’n allen in de bussafari. En omdat we in april kwamen, hebben 
we tijdens de safari ook een aantal baby diertjes gezien! Soms een beetje verstopt tussen de 
bomen, maar door de aanwijzingen van de buschauffeur konden we ze goed zien.
Daarna zijn we allemaal onze eigen route gaan lopen en hebben de staf nog even bij het 
voeren van de zeeleeuwen gekeken.
Na de lunch was het tijd voor de Roofvogelshow! Met een aantal prachtige vooracts door 
onze eigen meiden tijdens het wachten was het publiek (en de staf ook) van goed vermaak 
voorzien. Van radslagen tot goocheltrucs, ze kunnen het allemaal.
En wanneer er tijdens de show om een ‘stoere mannelijke vrijwilliger’ wordt gevraagd, 
moest Pascal wel even naar voren geroepen worden. Op geheel vrijwillige basis door de 
overige staf en de Oda Gidsen gedwongen natuurlijk.
Na de Roofvogelshow was er nog een paar uur tijd voor wat vrije tijd en zijn de stafleden de 
andere bussafari nog gaan doen. Al met al hebben we genoten van deze zonnige dag in de 
dierentuin en gaan we volgend jaar natuurlijk weer voor die 15 kerststerren, hé dames!

Groetjes, Staf Oda Gidsen

CHEFSWEEKEND CLEMENSHORDE
Dit paasweekend was er maar een ding lekkerder dan het weer, en 
dat was natuurlijk de kookkunst van de Clemenshorde. Gedurende 
de middag streden drie teams om de beste ingrediënten te win-
nen voor hun gerecht, en tevens avondeten. Iedere ronde leverde 
bijvoorbeeld vlees, broodjes of saus op. Aan de welpen was de taak 
om daar een zo goed mogelijk gerecht mee te maken. ’s Avonds 
kwam dan ook een heuse sterren chef om het werk van de kinderen 
te beoordelen. Monsieur Le Pain liep constant rond om hygiëne en 
kooktechnieken te beoordelen. Ondanks te sterke competitie van de 
afgelopen dag, kreeg het team achter het bio-broodje met shoarma 
de beste recensie. Omdat het de volgende ochtend 1e paasdag was, 
kon eieren zoeken natuurlijk niet ontbreken. Dit leverde een actief 
begin van de dag op. Dit weekend was een groot succes voor ieder-
een, maar vooral voor de bon appétit van Chef Le Pain.
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THE PHONE WEEKEND BIJ DE SIONIE
Vrijdag 19 en zaterdag 20 april hadden de welpen van de Sionie weer een ouder-zoon 
weekend. In het begin gingen we met zijn allen water en vuur spelen. Het spel werd 
echter onderbroken door een apart telefoontje. Er werd namelijk meerdere malen door 
een onbekend nummer naar een achtergelaten telefoon gebeld. Uiteindelijk besloten we 
toch maar op te nemen en kwamen we in contact met iemand die zichzelf ‘The Phone’ 
noemde. The Phone had een drietal opdrachten voor ons en als die voltooid waren konden 
we de volgende ochtend een beloning ophalen. Voor de opdrachten werd de groep in 
tweeën gesplitst om tijdens 
de opdrachten tegen elkaar te 
kunnen strijden. 
Als eerste opdracht kregen 
we te horen dat we een half 
uur de tijd hadden om een A-
frame te maken om daarmee 
de overkant van het grasveld 
te bereiken. Deze opdracht 
was zeer snel voltooid en 
iedereen was zo fanatiek dat 
er zelfs meerdere wedstrijdjes 
gedaan werden.
Als tweede opdracht kregen we te horen dat we binnen een uur van spaghetti en spekjes 
een bouwwerk op de picknicktafel moesten maken dat samen met de tafel hoger 
moest zijn dan 1,5 meter. Tijdens deze opdrachten werden er twee 
heel verschillende bouwwerken gemaakt, het ene team maakte 
een toren recht omhoog en het andere team maakte 
meer een soort piramidevorm.
Als laatste opdracht moesten de twee teams binnen 
een uur een touw doorbranden. Het aanmaken 
van het vuur was het moeilijkste van de opdracht 
omdat het moest worden gedaan door gebruik 
te maken van een magnesiumstick. Uiteindelijk 
waren beide touwtjes toch doorgebrand en 
waren dus alle drie de opdrachten voltooid. 
De volgende ochtend werden we weer gebeld 
door The Phone. Dit keer kregen we als 
opdracht om een tocht langs verschillende 
plaatsen in Waalwijk te gaan lopen om op 
het eindpunt onze beloning op te halen. Al 
met al was het een geslaagd weekend voor 
de kinderen, de ouders en de staf. 
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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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1.5 Pascal (WVA 27)
1.5 Ian (Clemenstroep)
1.5 Roos (Hotsjietonia Bevers)
1.5 Tijn (Hotsjietonia Bevers)
2.5 Isa (Dijkjanneke Kabouters)
2.5 Melle (Clemenstroep)
3.5 Saar (Hotsjietonia Bevers)
4.5 Ezra (Filoen Kabouters)
5.5 Jeffrey (WVA 27)
7.5 Rick (WVA 27)
7.5 Noa (Sioniehorde)
8.5 Sanne (Flexteam)
10.5 Jordy (WVA 27)
20.5 Thom (WVA 27)
21.5 Yoush (Flexteam)
22.5 Simone (Flexteam)
23.5 Stan (WVA 27)
24.5 Fons (Clemenshorde)
27.5 Suze (Filoen Kabouters)
28.5 Nynke (Dijkjanneke Kabouters)
30.5 Carmen (Flexteam)

VERJAARDAGEN
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Uw specialist in 
persoonlijke beschermingsmiddelen 

en bedrijfskleding.

www.raschbv.nl
Tel. 0416-376222
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OUDER-DOCHTER WEEKENDJE BIJ DE DIJK-JANNE-

KE KABOUTERS!
Een paar weken geleden hebben wij na jaren weer een keer een ouder-dochter weekendje 
gehad! Tijdens dit weekendje werden de ouders en kinderen in groepjes verdeeld die 
het hele weekend tegen elkaar zouden strijden. Op vrijdagavond zijn we begonnen met 
een dropping, waarbij tegelijkertijd ook een crazy-44 spel werd uitgevoerd. Terwijl de 
groepjes terugliepen naar de blokhut konden er namelijk punten verdiend worden door 
allerlei gekke opdrachten uit te voeren. Denk daarbij aan opdrachten zoals ‘blaf tegen 4 
verschillende honden alsof je zelf een hond bent’ of ‘lach met heel je groep 1 minuut lang 
een boom uit’. Al deze opdrachten werden gefotografeerd of gefilmd en naar de leiding 
gestuurd zodat ze nagekeken konden worden. Alle groepjes bleken super-enthousiast want 
ze hadden allemaal heel veel opdrachten uitgevoerd! Na de dropping kregen we nog lekker 
een broodje knakworst en hebben we nog snel een potje Weerwolven van Wakkerdam 
gespeeld, waarna het toch echt tijd was om naar bed te gaan. 

De ouders mochten nog even opblijven, en sommigen wilden zelfs helemaal niet gaan 
slapen… Dat is toch niet helemaal gelukt en maar goed ook, want de volgende dag gingen 
we het grote fakkelspel spelen. Hierbij moesten de groepjes allerlei spellen doen om de 
spullen te verdienen die je nodig hebt om een fakkel te maken. Het groepje dat de avond 
ervoor de meeste crazy-44 spellen goed had uitgevoerd kreeg hierbij een kleine voorsprong 
van 2 minuten. Nadat alle spulletjes waren verdiend kon de fakkel worden aangestoken en 
kon het voor naar een vuurschaal worden gebracht in het midden van het speelveld. Het 
groepje dat als eerste het vuur in de vuurschaal aangestoken had was de winnaar van het 
weekendje! Daar hoort natuurlijk een leuk prijsje bij, dus we sloten het weekendje af met 
een kleine prijsuitreiking! 
De staf vond het een erg geslaagd weekendje, tot de volgende keer allemaal! 
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10 VRAGEN AAN....

1.   Wie zijn jullie?
Mare Jane, Roos, Stef en Luik 
van de Hotjsietonia bevers.

2. hoelang zitten jullie al bij 
Scouting?
Mare Jane en Luuk weten het 
niet precies. Stef vandaag al 
2 uur en Roos een jaar en een 
half.

3. Wat is jullie leukste 
scouting moment?
Mare jane vond film kijken 
met cola leuk. Roos vond het 
broodjes bakken gaaf en Luuk en Stef vonden de sportdag het leukst.

4. Waarom is jullie staf zo leuk?
Ze zijn superlief en verzinnen telkens leuke spelletjes.

5. Wat zouden jullie doen als je staf was?
De baas zijn!!

6. Wie van jullie heeft wel eens een blunder gemaakt bij de scouting en wat was het?
Mare jane dacht net nog dat er op de deur geklopt werd, maar dat was helemaal niet zo. Roos moest een 
naar de wc, maar ging toen niet..... Luuk was op kamp zijn post verloren in de kampvuurkuil. Stef weet zo 
geen blunder te noemen.

7. Wat zouden jullie graag met de bevers nog eens willen doen?
Watergevechten en Feesten houden!

8. Wie zijn jullie scouting vrienden?
Voor Mare Jane zijn dit Tess en Luuk. Roos zegt Abby, Femke, Chloe en Maja. Stef zegt Luuk en Luuk 
zegt Stef en Tijn.

9. Wat zijn jullie hobby’s naast scouting?
Mare Jane doet aan dansen, ballet en zwemmen. Roos doet aan turnen. Stef voetbalt en Luuk zwemt.

10. Wat willen jullie nog kwijt aan de lezers van de Nieuwe Yell?
Niet te veel mopperen. Doe gezellig en geef wat vaker een knuffel. De groeten aan iedereen en in het 
bijzonder aan Daan en Tess.





MUSIC4MS 
Wij “vrienden voor MS “zijn een groep vrijwilligers die elkaar kennen via de Oud Staf-
ledenclub van de AZG en via Popkoor Undercover. Ieder van ons kent iemand die lijdt aan 
de ziekte MS ( Mutiple Sclerose ) . Wij hebben een benefietconcert georganiseerd MUSIC 
FOR MS. Dit is op 25 mei 2019 in Den Bolder in Waspik.
Er komen twee bands optreden, te weten: Woodstock Tribute Band en The Little River 
Band. Ons doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het MS fonds. Alle opbreng-
sten komen geheel ten goede aan dit fonds. Voor dit concert kunt u kaartjes bestellen via 
www.music4ms.nl.
Ook kunt u sponsoren of doneren. Kijk gerust een op de site, deze wijst precies hoe alles in 
zijn werk gaat.
Mogen wij op uw hulp rekenen ?
Met vriendelijke groeten, vrijwilligers music4ms.


