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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:
2 december
INLEVERING STUKJES :
27 november

251    Jeugdleden

84 Stafleden en medewerkers

LEDENTELLER

116 Oud-stafleden

AZGOEIENDAG AZGENDA

NOODTELEFOON
Hoofdkwartier : 339030
de Lunt : 342144

2-3/11 Speelgoedbeurs
25/11 Sinterklaasviering

8-9/12 afhalen kerststerren
17/12 Santarun

5-10/2 Jantje Beton

20-22/4 RSW

26-27/5 Sportweeken

6/7 Kampstart
7-14/7 Zomerkampen

Voor je ligt alweer de 2e 
Nieuwe Yell van dit sei-
zoen. En het is een super-
volle yell geworden. Met 
veel stukjes aangeleverd 
door de afdelingen. Over 
d e  J O T I , 
Introductieweekenden, 
koken stoken en gymen, 
speurtochten en nog veel 
meer. Speciale aandacht 
ook voor de oud-stafleden-
club die afgelopen maand 
hun jaarlijks uitje hebben 
gehad. Begin dus maar snel 
met lezen en mocht je ook 
iets in de yell willen schrij-
ven dan kun je ons natuur-
lijk een stukje mailen. 

Veel leesplezier
de redactie
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INTROWEEKEND
Het introweekend van de Wildevaart is een waar fenomeen, maar weet je eigenlijk wat het 
betekent? Het is een afkorting van introductieweekend; het eerste weekend van het jaar, 
waarin nieuwe leden kennis maken met de Risico en het (letterlijk en figuurlijk) reilen en 
zeilen binnen onze afdelingen.

Op de 14e van oktober dit jaar heeft dit week-
end plaatsgenomen. We hadden enorm geluk 
met het weer. Met temperaturen rond de 20 
graden, een zonnetje en een zacht briesje was 
het perfect weer om te zeilen. De vaart liep 
voorspoedig. Geen zandbanken, afgebroken 
schroeven of een vastzittend roer dit keer. 
Waarschijnlijk ligt dat aan de expertise van het 
inmiddels ervaren team van de schipper en zijn 
bemanningsleden. Ook oudste leden wisten 
hun expertise netjes over te brengen aan de 
startende zeilers. Zo werden de eerstejaars gelijk 

ingezet om te hozen en bovendien leerde zij al snel wat het nut is van het bijvullen van de 
zwaartekast. Tradities zijn er immers om in stand te houden. Zo ook de traditie om aan 
het eind van een lange dag zeilen helemaal los te gaan op een themafeest op de Risico. Om 
alvast in de feeststemming te komen, had de scheepsraad een casino voorbereid. Iedereen 
kreeg een aantal munten om in te zetten bij de spellen. Ze werden ingedeeld in duo’s. Het 
duo dat aan het eind van de avond de meeste munten had, won de casinoavond.  Na de 
casino werd de muziek harden gezet en kon het dansen beginnen. Het thema was deze 
avond pyjamaparty. Konden ze na afloop ook meteen hun bed in duiken. Althans, dat zou 
je denken..
De volgende morgen hebben we eerst rustig ontbeten. Daarna doken de leden weer de 
vletten in en keerde zij terug naar de thuishaven.
Het was een mooi weekend en hopelijk hebben de nieuwe leden dat ook zo ervaren.

Schip Ahoy luitjes! En tot de volgende keer!
Staf WGA
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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 

- Partytenten (6x8m, zelf opzetten/afbreken)  
- 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



AZG Scouting Waalwijk de nieuwe Yell5

JOTI 2017
Het weekend van 21 oktober konden wij weer bij elkaar komen om het jaarlijkse evene-

ment, de JOTI, te starten. Een weekend waar communica-
tie centraal staat. Waar een aantal jaren geleden nog met 
een gammele verbinding gechat werd met onze collega 
scoutinggroepen over de wereld, zijn we nu verschoven 
naar een wat andere vorm. Ons weekend werd gevuld 
met multiplayer- en LAN gaming, mail speurtochten en 
samenhorigheid. 

Het weekend startte op de Lunt met een goed gevuld pro-
gramma waar in carrousel 
vorm gegamed, gespeurd 
en gesport werd. Na deze 
goed gevulde middag 
vertrokken wij samen 
met de Dione richting de 
Risico voor een lekker een 

voedzaam avondmaal. Na het eten was het weer snel door 
naar het Hoofdkwartier voor de mail-gestuurde speurtocht 
om Mr. X te helpen om BOTnet te stoppen. Gezien onze 
kievieten het grootse aantal poorten wist te beschermen 
tegen een hack werden zij natuurlijk rijkelijk beloond door 
de anonieme Mr. X. Nu deze catastrofe weer was afgewend 
was het tijd voor ons om weer terug te gaan naar onze 
slaapplaats, de Risico. Hier aangekomen moesten we even 
snel ons bed opbouwen en was er nog even een uurtje tijd 
om op bed de dag door te nemen. Na een goede nachtrust 
konden we weer terug naar de Lunt om ons weekendje 
rustig af te sluiten met een subtiele game sessie. Wij vonden het een geslaagd weekend!

Staf Batavierentroep

STOERSTE BEVER
Op 14 september hebben de Bevers gestreden voor de eeuwige eer om zichzelf de stoerste 
Bever 2017 te mogen noemen. Om te bepalen wie deze titel verdiende hebben we verschil-
lende spellen gespeeld waarmee de Bevers punten konden verdienen. Zo gingen we sprint-
en, touwtrekken, stoelhouden en fopbal spelen, maar ook hebben we echte Beverspellen 
gedaan zoals slapende leeuwen en punky punkbal. Het was een spannende strijd, maar aan 
het einde van de middag werd dan eindelijk de winnaar bekend gemaakt: Jack! 
Jack’s naam is vereeuwigd op de Wall of Fame in onze ruimte.

Groetjes,
De Lange Doener Kolonie
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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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NINJAMIDDAG
Op zaterdag 28 oktober kregen de Dijk-Janneke kabouters een brief van een echte ninja. 
De ninja had ons al een tijdje in de gaten gehouden en dacht dat wij wel geschikt waren om 
ninja’s te worden... We hebben allerlei spellen bedacht om aan de ninja te bewijzen dat wij 
zeker goede ninja’s waren! Als eerste hebben we hoofdbanden gemaakt zodat we er allemaal 
uitzagen als echte ninja’s. Daarna zijn we naar buiten gegaan en zijn we begonnen met een 
potje stafrugby en hebben we vervolgens onze beste ninjaposes laten zien in een potje anne-
maria-ninja! Als laatste hebben we onze eigen ninja sterren gevouwen... Nadat we al deze 
spellen gedaan hadden vond de ninja dat wij zeker geschikt zijn als echt ninja’s en hebben we 
allemaal ons ninja diploma gehaald! Het was zeker weer een gezellige middag!

Groetjes de Dijk-Janneke kabouters!

LEKKER STOKEN & KOKEN OP DE LUNT!
Zaterdag 28 oktober heeft de Waingundja gebruik gemaakt van de prachtige stookplekken 
op de Lunt om een echt scouting vuurtje te bouwen en lekker eten te bereiden.
Uiteraard is een Scouting waardig vuurtje bouwen geen scoutingactiviteit, als er geen wed-
strijd aan verbonden is. De welpen moesten namelijk zo snel mogelijk een goed functio-
nerend vuurtje bouwen, waarbij er gelet moest worden op 
het feit dat de hamburgers goed te bakken waren. 
Met grote zorg en bekwaamheid werden er uiterst 
prachtige vuren gebouwd welke door hun doordachtheid 
uitermate geschikt waren voor het bereiden van het vlees!
Maar niet énkel het maken van een vuur is belangrijk, ook 
het goed onderhouden van het vuur, en het goed braden 
van het eten, is ten zeerste belangrijk voor een chef-
waardig stukje eten. Daarom werd er door de welpen met 
uiterste zorg gezorgd voor een stabiel vuur en géén zwarte randjes aan het eten.
Het gemaakte eten was volgens de staf boven chef-kok-kwaliteit en raden de ouders dan 
ook zeker aan om ze het zélf eens te laten proberen! Een smerige keuken gegarandeerd, 
maar zoals u en wij weten, kunnen ze ook harstikke goed schoonmaken. :-)



Scouting AZG wordt mede mogelijk gemaakt door

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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1. Wie zijn jullie?
Dena, Anne, Lotte en Lola

2. Hoe lang zitten jullie al bij scouting?
Lotte is al twee jaar lid en Anne, Dena en Lola al drie jaar! 

3. Wat is jullie leukste scoutingmoment?
Lotte is een echte slaapkop en op scouting slapen is dan ook haar favoriete ding! Gelukkig houdt de rest 
van wat actievere spelletjes, anders zou het programma een beetje eentonig worden. Anne en Lola vinden 
de buikschuifbaan het leukst en Dena gaat het liefst ieder weekend op kamp.

4. Waarom is jullie staf zo leuk?
De Filoen staf is het leukst, omdat ze echte entertainers zijn. En verder zijn ze lief, gezellig en hartstikke 
leuk. 

5. Wat zouden jullie doen als je staf was?
Lotte doet graag rustig aan en zou graag een theezakjes race organiseren, zodat de kinderen lekker aan de 
slag kunnen. Anne is heel goed in rekening houden met het koude weer en zou het liefst een filmavondje 
houden om lekker met iedereen knus binnen te zitten. Met zo veel ontspanning moet er ook een paar keer 
stoom afgeblazen worden en daar komt Dena om de hoek kijken. Zij is gek op spelletjes en zou dit elke 
middag kunnen doen. Lola vind alles goed, als ze maar plezier kan hebben en grappig kan zijn met haar 
groep

6. Wie van jullie heeft er wel eens een blunder gemaakt bij scouting en wat was het?
Lotte heeft als blunder een keer haar hele gezicht vol gesmeerd met make-up. Helaas zzijn daar geen 
foto’s van. En Dena heeft een keer in een plas gestapt. Hoe nat ze daarna was, is helaas ook niet duidelijk.

7. Wat zouden jullie graag met de groep nog eens willen doen?
Lotte weet zeker dat ze de theezakjes race nog wilt doen en dit staat dan ook boven aan haar lijstje. Hier is 
Dena het mee eens. Verder staan Lola en Anne te popelen met de Filoen op kamp te gaan en kunnen ze 
niet wachten tot het zomer is.

8. Wie zijn jullie scouting vrienden?
Lotte haar vriendinnen zijn Binte, Indi en Topanga. Anne gaat het liefst om met Lola, Imme, Nina en 
Lindy. Dena schopt het liefst rotzooi met Tess en Meike. En Lola haar nummer één vriendin is helaas 
geen Anne maar Diede.

9. Wat zijn jullie hobby’s naast scouting?
Lotte houdt van school (??) en dansen. Anne is een zwemfanaat. Dena houdt van handbal en Lola houdt 
ook van dansen en sporten. Nu Lola en Lotte dit van elkaar weten kunnen ze samen dansen.

10.  Wat willen jullie nog kwijt aan de lezers van De Nieuwe Yell?
Scouting is TOP! Go Filoen! De staf zijn heel leu ken Lola heft niets te melden.

10 VRAGEN AAN...
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Wat is je naam ?

Bij welke afdeling ben je 
staflid ?

Sinds wanneer ben je 
AZG-er ?

Wat is je leukste scouting 
moment tot nu toe ?

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

Waar studeer je voor of  
als wat werk je ?

Wat is je favoriete film ?

Waar aan heb je een hekel 
?

Hoeveel kerststerren heb 
je ongeveer in je AZG tijd 
verkocht ?

Danique

De filoen kabouters

Sinds een klein jaartje

Kamp natuurlijk!

Vaak in de sportschool, op 
het terras/ in een restaurant 
of in de bossen.

Ik werk met "speciale" 
kinderen, met autisme en 
toornissen. Ik doe de studie 
toegepaste psychologie.

Taken, james bond en 
mama mia ??

nog niet aan meegedaan

Mijn naam is Hollie.

Ik ben staf bij de Dijk-Jan-
neke kabouters.

Op mijn 5e ben ik bij de 
bevers begonnen.

Er waren een hele hoop 
leuke scouting momenten, 
ik denk dat de laatste avond 
van afgelopen kamp het 
leukste was!
Buiten scouting ben ik vaak 
te vinden op feestjes of bij 
mijn vriendinnen.

Naast de scouting doe ik 
ook nog aan handbal.

Op dit moment zit ik in 6 
atheneum.

Pitch Perfect of High School 
Musical.

Ik heb een hekel aan 
spruitjes.

Ieder jaar een stuk of 10 / 
15, dus dat zijn er al een 
hele hoop.

Een nieuw seizoen 
9 nieuwe stafleden. 

In deze yell stellen de 
eerste 4 van hen zich 

voor.
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Carlijn Zwanenberg (ook 
wel bekend als Fleur Kleur) 
De lange doener bevers

Sinds mijn 7e jaar. Ik ben 
begonnen als kabouter bij 
de Rosje. 
Ik denk toch echt de laatste 
avond van ons afgelopen 
kamp in Aldwal. 

Ik werk bij Cafetaria 
Catering Ophorst in 

Niet bepaald eerlijk gezegd. 

Ik studeer pedagogiek op 
het Fontys in Tilburg. 

Ik kan echt niet kiezen, 
maar een van mijn favoriete 
films is Big Hero 6.
Muggen.

Pfff ik denk wel zo'n 200 
ongeveer

Bas Bos

Lange doener

sinds 2007

Die zijn er teveel 

sportschool ,bij vrienden of 
op het werk 

MMA en eten

ik zit in havo 5 

the lord of the ring trilogy

Mensen die zeuren

ongeveer 100

KERSTSTERREN-

UITJE NEMO
Zaterdag 7 en zondag 8 okto-
ber was het weekend van de 
Wetenschap. Dit inspireerde 
de staf de Oda Gidsen om 
naar NEMO in Amsterdam 
te gaan. De gidsen werden 
al vroeg verwacht en na 
een lange autorit, een boot-
tocht over het IJ en een 
kleine wandeling kwamen 
wij aan bij het museum.  De 
leden werden losgelaten in 
het van kennis en bezoek-
ers uitpuilende museum. 
Ze konden allerlei proeven 
aan den lijve ondervinden.  
En daarnaast ook feitjes en 
weetjes over allerlei zaken 
ontdekken. Na enkele uren 
was ons bezoek alweer voor-
bij. Na een kleine wandeling, 
een boottocht over het IJ en 
een lange autorit werden de 
leden weer in Waalwijk ter-
uggebracht, waarna zij moe 
maar voldaan huiswaarts 
gingen.

Groetjes,

Staf Oda Gidsen
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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
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2-11 Maarten Brok - Waingundjahorde
2-11 Femke Boogers - Dione Gidsen
2-11 Jet van der Bron - Dijkjanneke Kabouters
2-11 Rick Gruijthuijsen - Clemenshorde
3-11 Carla van Houten - Groepsstaf
4-11 Jochem Langerwerf - Risco Team
4-11 Tijn van Drongelen - Waingundjahorde
6-11 Marcel Neggers - Risco Team
7-11 Carola Sprangers - WGA 374
7-11 Sjoerd Mulder - WVA 27
7-11 Manel Verhoeven - WGA 374
8-11 Lotte Kraneveld - Dione Gidsen
9-11 Diede Rijkers - Filoen Kabouters
10-11 Marvin Knippels - Batavierentroep
10-11 Kjell van Vliet - Clemenshorde
14-11 Moos van Rees Vellinga - WGA 374
16-11 Kristian Marijnissen - Sioniehorde
16-11 Keetje van Rees Vellinga - Dione Gidsen
16-11 Kay Sulsters - Lange Doener Bevers
18-11 Sanne de Vries - Oda Gidsen
18-11 Anna Vugts - Oda Gidsen
18-11 Friso Boutens - Batavierentroep
19-11 Anne Klerx - Sioniehorde
19-11 Vince van Os - Sioniehorde
19-11 Meike Veldsink - Filoen Kabouters
20-11 Mia Sophie van Hulten - Dione Gidsen
20-11 Mia Maijers - Filoen Kabouters
20-11 Finn Meysen - Clemenshorde
21-11 Daan Weisbeek - Batavierentroep
24-11 Lois Huijman - Filoen Kabouters
25-11 Vita Brok - Dijkjanneke Kabouters
26-11 Joost Kerkhof - Redactie Nieuwe Yell
27-11 Floor Bijl - Filoen Kabouters
29-11 Sterre Ophorst - Dijkjanneke Kabouters
29-11 Danique Okhuijzen - Filoen Kabouters
30-11 Pleun Fijneman - Clemenshorde



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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SCOUTINGTENNIS MET DE OUDSTAFLEDEN
Wat krijg je als je ruim 30 oud-stafleden een tennisracket in de hand geeft voor een potje 
tennis? De organisatie van de oudstafledendag 2017 was hier wel benieuwd naar.

Dus verzamelden zaterdag 7 oktober de oudstafleden zich op het 
tennispaviljoen van R.C.W. Omdat het grotendeel van de deelne-
mers nog nooit eerder een racket in zijn/haar handen had gehad, 
begonnen we de activiteit met een tennisles. Vervolgens konden de 
wedstrijden beginnen. Iedereen die nog niet eerder had getennist 
werd gekoppeld aan iemand die wel eens eerder een balletje had 
geslagen. En met deze tweetallen werd de strijd aan gegaan. Roland 
Garos was er niets bij. Helaas misten we deze middag de ballenjon-
gens waardoor we zelf achter de rondvliegende ballen aan konden 
rennen. De gekregen zweetbandjes kwamen dus goed van pas. Want 
er vloog regelmatig een bal uit de baan.

Tony en Tiny bleken het beste duo. Zij wisten de meeste games te 
winnen en gingen er vandoor met de eeuwige roem. Jitske en Hel-
mut behaalden de tweede plek  De derde helft vond plaats op de 
Lunt. Met een hapje en drankje werd er volop over de middag na 
gesproken en voegden ook meerdere oud stafleden zich nog aan het 
gezelschap toe. 

Rob, Roel, Marcel, Jorg en Frank…..… Heel erg bedankt voor de 
organisatie. We kijken terug op een leuke en sportieve dag.

Groetjes namens de oudstafleden,
Barbra van Boxtel
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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 
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GYMMMENNN MET DE WAINGUNDJA
14 oktober was het weer zover… De sportschoenen mochten weer uit het stof getrokken 
worden (althans voor Akela was dit zo :-) ), wantttt het jaarlijkse gymzaal uitje stond weer 
voor de deur!
De staf had er heel veel zin in en de welpen 
ook, de welpen waren namelijk al warm voor-
dat zij überhaupt gingen warmlopen! Máár 
toch moest er warm gelopen worden, na een 
paar rondjes met verschillende oefeningen 
begon het festijn dan eindelijk!
Om te starten werden alle banken klaargezet 
voor een potje bankenvoetbal. Het was een 
uiterst fanatiek potje waarbij er veel teams 
werden teruggestuurd naar de rustbank omdat zij helaas een tegengoal hadden gekregen. 
Echter gebruiken de Waingundja welpen niet alleen de beentjes máár ook de handen! 
Daarom werd er na het voetbal fanatiek gebruikt van de armen, tijdens een paar spannende 
potjes trefbal. Niet alleen tussen de welpen, maar ook de welpen tegen de staf, de staf is 
namelijk ook erg fanatiek!
Het potje tegen de staf werd uiteindelijk gewonnen door…. de welpen!! Ondanks de klei-
nere armen en mindere gooikracht hebben ze er met het teamwork toch voor kunnen zijn 
dat ze hebben gewonnen!!
Omdat de welpen zo fanatiek bezig waren verdienden zij hét programma van de middag:
APENKOOIEN!!
Eenmaal aan het apenkooien zijn ze niet meer te stoppen en heeft de staf ook nog een paar 
potjes meegedaan, maar de conditie is helaas niet zo best.. dus moesten wij weer op tijd 
opgeven.
Al met al een super sportieve middag met veel plezier! 

KINDERBOEKENWEEK 2017
Zoals ieder jaar mochten we pionieren op OBS de Hoef 
voor de kinderboekenweek. Het thema dit jaar was  ” 
Gruwelijk Eng ”. Op verzoek van school is er bij de kleu-
ters een mooi huisje gebouwd voor Henny de Heks en in 
de aula is een griezeltunnel gebouwd.
Zonder de hulp van een aantal leden en stafleden en 
ouders was dit natuurlijk niet gelukt.
Daarom wil ik graag de AZG bedanken voor het uitle-
nen van de palen en de touwen (en de AZGijs). Ik wil 
ook graag Thom, Daan, Simone, Kristian en de ouders 
die hebben geholpen wederom heel erg bedanken.
Top dat jullie (weer) wilden helpen! Volgend jaar weer?
Groetjes Kelly
namensOBS de Hoef 
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INTROWEEKEND WILDEVAART 2017 

Op 14 oktober was het dan zo ver! Het eerste weekend van de Wildevaart stond voor de 
deur. Aan het weer zou het in ieder geval niet liggen dit weekend, want de voorspellingen 
waren heerlijk. Om 09.00 werden de leden verwacht aan de Altenaweg, daar werd de 
bagage gedropt en het weekend officieel geopend. 
Met wat hulp van ouders werd de 40 koppige 
groep naar de buitenhaven gebracht waar er 5 
vletten werden opgetuigd, klaar om te varen naar 
de afgedamde maas, oftewel ‘de dooie arm’. Het 
zonnetje scheen heerlijk en de wind was gunstig. 
De hele groep kwam dan ook op een mooie tijd 
aan op locatie.  Even aan boord van de Risico voor 
een kleine pauze en daarna weer door om vlet tik-
kertje te doen en te genieten op het strandje. Om 
17.30 kwamen de leden aan boord en mochten zij 
zelf kiezen wat ze wilde doen, om 19.00 werden de frietjes bezorgd en hebben we heerlijk 
gegeten. 

Na het avondeten had de scheepsraad 
een leuk programma opgezet, zij had-
den een casino voorbereid. Er werd 
fanatiek gespeeld en de winnaars 
mochten genieten van een persoon-
lijke zak chips. Hierna begon het 
feestje, de leden trokken allemaal hun 
mooiste pyjama’s aan en gingen los op 
de pyjama party. Om 01.00 was het 
mooi geweest en werden de bedden 
klaargemaakt. Bij de WGA werd er 
nog wat nagekletst en gelachen en bij 
de WVA kwamen de slechte moppen 

boven tafel. De volgende morgen genoten van een lekker ontbijtje en daarna mochten de 
leden de boten weer in. Ook nu was de 
wind ons gunstig gestemd, de leden waren 
dan ook op een mooie tijd terug in de 
buitenhaven.

Wij als staf bedanken Jochem Langerw-
erf voor het kapiteinschap en de leden 
voor een geweldig weekend, wij hebben 
genoten!

Groetjes Staf Wildevaart 





BEVERS GESIGNALEERD IN DE STAD!
Op zaterdag zitten de bevers meestal bij de Lunt. Toch was het deze week anders. We moe-
sten verzamelen bij het andere scoutinggebouw in de stad: Het Hoofdkwartier. Vanuit daar 

was er een speurtocht door de stad uitgezet door de staf. We 
moesten allerlei vragen beantwoorden over de winkels die we 
tegenkwamen. Zo hebben we het aantal soft ijsjes geteld in 
de Els, de koeien op het stadhuis geteld en bekeken hoe duur 
een frietje met was in de snackbar. Alle bevers waren dol 
enthousiast! Ook kwamen we het lokale muziekorgel tegen. 
Sommige bevers raakte meteen in feeststemming. Deze feest-
stemming hebben we op het Hoofdkwartier nog even verder 
gezet, bij de favoriete dans van de bevers: De blauwe billen 
dans! Het blijkt dat onze twee Larsen hier echt het beste in 
zijn, wij zijn super trots! 
Groetjes de staf van de Hotsjietonia bevers

MASTERCHEF BATAVIEREN
Met de finale van Heel Holland Bakt op het oog moe-
sten wij ook eens goed kijken wie onze culinaire toppers 
of floppers zijn. De Batavieren kregen per patrouille de 
mogelijkheid om een recept, op budget, te bedenken en dit 
daarna ook nog uit te voeren. Italiaanse, Spaanse, Neder-
landse en Duitse cuisine zijn allen voorbijgekomen, aan 
creativiteit miste dus helemaal niks. Niet iedereen wist 
de goede balans tussen de verschillende smaken van het 
palet bij elkaar te brengen, maar na een jurering op smaak, 
creativiteit, hygiëne en (natuurlijk) het opruimen wisten 
wij wel wie onze toppers waren. Onze sperwers wisten een 
prima Duits gerecht neer te zetten waarmee wij zeker over-
tuigd waren van hun kunde. Een welverdiend gefeliciteerd 
sperwers!

Met vriendelijk groeten,
Staf Batavierentroep

LOS IN HET BOS! 
De zon scheen en de bevers hebben op een zaterdag nog heerlijk genoten van het weer! We 
zijn lekker de bossen bij het lido ingegaan en hebben daar allerlei spelletjes gedaan. Van bo-
mentikkertje tot baltikkertje tot lekker spelen in de speeltuin. Hoogtepunt van de middag 
was toen we Billy hebben mogelijk bekogelen met blaadjes. We weten niet of hij dit zelf ook 
zo leuk vond, maar wij in ieder geval wel! (Vooral ook juffrouw Pirouette en Pompedomp) 
Helaas kon Babbel er die dag niet bij zijn, omdat ze ziek was geworden in de bus. We 
wensen haar heel veel beterschap! 
Liefs van alle bevers en de staf! 


