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September 2006: Een hoop jonge mensen wordt voor een schier onmogelijke
opdracht gezet: De Zwaluw redden van een bijna zekere dood. Een aanzienlijk deel
van onze kinderen was gevlucht door de verpeste sfeer, geen lokaal noch kampplaats
meer, geen toegang tot onze eigen bankrekening en boekhouding en volledig
afgesneden van het zwaluw - archief en al onze historische gegevens.
September 2007: De groep bereikt een (bij mijn weten) historisch record van 178
leden, waarvan 30 man/vrouw gemotiveerde leiding. Gedurende het jaar 3 perfect
geslaagde kampen achter de rug, 2 festiviteiten, een wijnverkoop met voldoende
inkomsten om een aantal broodnodige investeringen te doen zoals tenten, koffers en
stroomvoorziening voor op het Groot kamp, terrein terug en lokaal bijgehuurd.
Een waar huzarenstukje waar wij echt fier op mogen zijn en waarvoor ik de voltallige
leidersploeg en stam ook langs deze weg nog eens wil bedanken..
Nu de vuurdoop van het eerste jaar zelfbestuur is doorstaan, heeft iedereen zowat zijn
of haar plaats in de structuur gevonden en zijn de taken min of meer verdeeld, zodat
iedereen z’n steentje bijdraagt en op de hoogte is van wat gebeurt en nog te gebeuren
staat.
September brengt immers opnieuw heel wat werk met zich mee: administratie en
verzekering nieuwe leden, scoutswinkeltje draait op volle toeren, boekje “Steeds
bereid” moet verschijnen met liefst reeds zoveel mogelijk vastgelegde data. Subsidies
en erkenning jeugdwerk moeten aangevraagd worden bij de stad Gent. Nieuwe
leidersstructuur indienen bij Fos, wijnverkoop voorbereiden, leidersweekend in
elkaar knutselen, spaghettiavond inplannen, kampplaatsen vinden indien wij voltallig
en comfortabel op kamp willen gaan, terrein te Wondelgem moet volledig opgeknapt
worden en het Herfstkamp staat voor de deur, ….
Geen tijd dus om ons te vervelen, maar we zouden het ook niet anders willen.
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Ik had het daarnet al over de nieuwe leden en het enorme succes dat onze groep kent.
Tot mijn grote spijt heb ik voor de Teerpootjes (6 t.e.m.7 jaar) en Wolven (8 t.e.m. 10
jaar) zelf al mensen op een wachtlijst moeten zetten, omdat wij ons - zelf opgelegde quota van zes kindjes per leider reeds overschreden hadden. Bij de vijfjarigen
(Bevertjes) is er wel nog plaats voor een achttal ukkepukjes!
Mag ik langs deze weg de ouders verzoeken om steeds de takleiding te verwittigen
als de kinderen om één of andere reden niet kunnen komen of helemaal niet meer
wensen te komen. Na drie afwezigheden zonder bericht gaan wij er voortaan van uit
dat uw zoon of dochter een andere hobby gevonden heeft en dat wij iemand van op
de wachtlijst gelukkig kunnen maken met een plaatsje in ons midden.
Voor de rest laat ik de bespreking van het voorbije groot kamp over aan de leiding in
de verschillende takartikels. Voor mij als eenheidsleider was het alleszins terug een
prachtig kamp dat veel te snel voorbij was!
Voor vragen, opmerkingen of suggesties kan u steeds bij mij terecht via gsm of mail.
Ik meen te mogen zeggen dat ik een goede band heb met onze ouders, en wens dat
ook zo te houden. Dus als er iets op uw lever ligt heb ik veel liever dat we dit open en
vrij kunnen bespreken, dan dat u met iets blijft zitten.

Bedankt voor uwaaandacht.

P.s. Hieronder een kleine toelichting, zeker voor die ouders die ons tijdens onze
voorbije moeilijke periode een extra zetje in de rug gaven….

Grappige Forel
De Meyer Mike
0478/26.81.18
zwaluw@pandora.be

EENHEIDSLEIDER.
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Het leven zoals het is………………VZW’s
Zoals jullie onderhand wel al weten kunnen wij sinds kort terug beschikken over ons
terrein te Wondelgem. Dit was gedurende het voorbije jaar 'kind van de scheiding'
tussen vzw en feitelijke vereniging.
Lees hierover een uitgebreid artikel in het boekje "Steeds Bereid" van Oktober 2006
(http://users.telenet.be/forel/2006 10 11 12.pdf)
Kort samengevat voor onze nieuwe(re) ouders: vroeger bestond onze
scoutsvereniging uit 2 vzw's en een feitelijke vereniging. De ene vzw (shelter)
beheerde alle eigendommen van de scouts, de tweede vzw (vzw scoutsgroep de
zwaluw) organiseerde op papier de grote activiteiten en kampen. De feitelijke
vereniging bevatte alle leiding en kinderen. De twee vzw's telden maar 4 leden: 2
man oud leiding, 1 VT en onze voormalige eenheidsleider zelf. Toen na enkele jaren
van ongenoegen de leiding eindelijk inspraak eiste in de vzw's, zette Bever iedereen
aan de deur, trommelde een aantal oud-leiders op en begon met 'zijn' vzw (zwaluw)
van oud-gedienden nieuwe kinderen te ronselen en startte een eigen werking op, los
van enige scoutsfederatie.
Mooi voor hun natuurlijk, maar daardoor zaten wij - de grote meerderheid - wel
zonder terrein en materiaal.
Mede dankzij de (juridische) bijstand van onze Federatie (FOS Open scouting)
kwamen wij er al snel achter dat de hele vzw structuur een onneembare bunker was
waar wij van buiten uit nooit zouden binnengeraken. Wel bleven wij constant in
dialoog met de overige drie leden van de vzw, in de hoop dat zij hun vergissing snel
zouden inzien en alsnog hun mening om de nieuwe groep exclusief te steunen zouden
herzien. Kaaiman rook als eerste onraad en verliet al na enkele maanden de groep om
zich terug bij ons aan te sluiten. Toen even later bleek dat zij zelfs met hun kleine
aantal nogmaals opsplitsten door interne ruzie was ook voor Eland de maat vol en
besloot hij zich achter de toen enige levensvatbare groep te scharen. Zo kwam het dat
wij tegen Juni allen rond de tafel zaten om te beslissen welke personen de vzw
(Shelter) konden aanvullen, wat wettelijk verplicht was na het vertrek van Kaaiman.
De eerste officiële stemming binnen de raad van bestuur was een feit en met 2
stemmen voor en één tegen werd Forel lid van de vzw shelter. Vervolgens werd ook
de kandidatuur van Specht aanvaard. Voor één van de kandidaten van de andere
groep besloten zij dat de tijd nog niet rijp was en de tweede trok zijn kandidatuur in.
Alzo was Shelter voor een groot stuk terug ‘Zwaluw’ en besloten wij algauw
opnieuw een algemene vergadering te beleggen om een nieuw bestuur aan te stellen
en enkele nieuwe kandidaturen te bespreken. De volledige eenheidsleiding (3) + alle
takleiders(sters) (5) en 1 vertegenwoordiger van de stam, werden lid van de vzw en
verwierven alzo stemrecht bij een algemene vergadering.
Tapir en Eland legden hun bestuurdersfunctie neer, maar gaven te kennen dat zij nog
lid wensten te blijven om ons op de achtergrond bij te staan waar nodig.
Bever hield de eer aan zichzelf en diende zijn ontslag in…
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Alzo kwam een eind aan de hallucinante situatie, waarbij drie personen beslisten over
een patrimonium dat door een groep van honderden mensen over een periode van
méér dan 60 jaar werd opgebouwd!
Ik ben er vast van overtuigd dat deze democratische manier van besturen in de
(hopelijk niet nabije!) toekomst ook wel eens voor problemen zal zorgen en dat er
ooit heus ook wel foute beslissingen genomen zullen worden, maar alleszins is men
vanaf heden verplicht tot een open dialoog en beraadslaging alvorens tot een besluit
te komen. Ook de verantwoording die nu aan een grote algemene vergadering dient
afgelegd te worden komt een vzw - die bovendien ten dienste staat van een
scoutsbeweging - enkel maar ten goede!
Huidige samenstelling vzw Shelter:
Raad van bestuur: Voorzitter :
Pepijn Everaert of Baribal
Ondervoorzitter: De Meyer Mike of Forel
Penningmeester: Slock Karel-Simon of Hert
Secretaris(esse): Decaluwé Shirley of Karekiet
Bestuurder:
Franky Mortier of Specht
Effectieve leden: (zij stellen onder andere de raad van bestuur aan, of zetten die af!)
Alle +18 jarige leiding van 120° FOS de Zwaluw (20personen) + Eland en Tapir
Doelstellingen vzw op korte termijn:
•
•
•
•
•

Snoeiwerken en tuinonderhoud
Water toe-, en afvoer voorzien
Sanitaire installatie
Stapelrek sjorhout lassen
Schilderwerken materiaalcontainers

Doelstellingen vzw op middellange termijn:
• Bouwaanvraag indienen + allerlei attesten bemachtigen
• Nestje bouwen
Ouders die ons eventueel met één van bovenstaande kunnen bijstaan met raad
of daad, laat iets weten. Uw hulp wordt enorm geapprecieerd.
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Toestand waarin wij ons terrein aantroffen na een jaar vzw…

Het grasveld…
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Zwaluwwijn
Zoals gezegd in het vorige boekje schaffen wij de - deur aan deur - lotenverkoop
definitief af en houden het bij onze formule van vorig jaar: de wijnverkoop.
In tegenstelling tot vele andere groepen kiezen wij ervoor om slecht éénmaal per jaar
de kinderen te betrekken in het werven van fondsen voor o.a. de aankoop van kamp-,
en spelmateriaal. Deze actie moet dan natuurlijk massaal ondersteund worden door de
ouders om enige kans op succes te hebben. Wijzigingen t.o.v. vorige editie:
• Wij zullen ook een witte wijn aanbieden.
• Vermoedelijk gaan wij voor een Italiaanse wijn.
• Het gepersonaliseerde zwaluw - etiket laten wij vallen en het hierdoor
vrijgekomen budget wordt benut om in een hogere prijsklasse aan te kopen.
• Wij bekijken de mogelijkheid om bij te bestellen en in shiften te leveren.
• De actie start vroeger, zodat u kan inkopen voor de feestelijkheden.
• Ouders die het vereiste minimum van 6 flessen niet (ver)kopen zullen via een
aangepaste kampprijs toch delen in de algemene kosten.
U hoort spoedig van ons via een speciale folder, maak ondertussen maar al
voldoende plaats in de kelder!

Veldbedden

ð
Bij het laatste artikel over de veldbedden zette ik jullie op het verkeerde been door
een afbeelding van een ander type veldbed in te voegen, dan het type dat uiteindelijk
geleverd werd. Ik deed dit natuurlijk niet met opzet, het ging om een misverstand
tussen mij en de leverancier.
Ouders die zich hierdoor (terecht!) misleid voelen kunnen gerust het veldbed terug
binnenbrengen en krijgen het aankoopbedrag onmiddellijk en met de glimlach
terugbetaald. De geleverde bedden zijn naar mijn bescheiden mening iets beter,
lichter en compacter dan het afgebeelde model, waarvan de plastic doppen op het
uiteinde van de dwarsliggers bij (foutieve) montage heel snel afbreken. Feit is wel dat
het kleinere model voor grote en/of zware personen minder geschikt is.
Tegen volgend jaar bieden wij beide modellen aan, opnieuw tegen groothandelsprijs.
Tip: het hoge model is soms verkrijgbaar bij Aldi aan een zeer interessante prijs.
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Lidgeld en verzekering
Alhoewel wij met onze 45€ per kind per jaar niet ‘duur’ waren, vond ik toch dat het gezien de normen en waarden die wij vertegenwoordigen - tijd werd om een oude
regel terug op te diepen: de korting voor gezinnen met meerdere kinderen in de
scouts. Alzo werden de bedragen als volgt aangepast:
1e kind = 45€
2e kind = 40€
3e en volgende kinderen = 35€
Hiervan gaat iets meer dan de helft naar FOS, die daarmee een verzekering afsluit
voor al onze leden. Informatiefolder en algemene voorwaarden zijn te vinden op de
website van FOS (http://www.fosopenscouting.be/) of kunnen bij de EL aangevraagd
worden.
Het lidgeld is betaalbaar iedere zaterdag vanaf 14h (met uitzondering van de laatste
Zaterdag van de maand, zie ook programma). Bij elke betaling moet U steeds een
ontvangstbewijs krijgen met datum. Betalingen gebeuren bij voorkeur via de
bankrekening, zo is er steeds traceerbaarheid van alle sommen.

!! DE LIDGELDEN MOETEN BETAALD ZIJN VOOR HET
HERFSTKAMP, EIND OKTOBER !!

Bankgegevens : 120° FOS De Zwaluw
Ralingen
53
9940 Evergem
Rekn°: 001-4945144-63
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SPAGHETTIAVOND
Na een flitsende start van het nieuwe scoutsjaar nodigen de zwaluwen van
120e FOS u graag uit op hun ongeëvenaarde

“FESTE DI SPAGHETTI”
zaterdag 17 november 2007
Vanaf 18:30 verwelkomen we iedereen in het Augustijnenklooster, ingang
schuin tegenover de ex-brandweerkazerne in de Academiestraat, Gent.
Je kunt er donder op zeggen: ook dit jaar schotelen wij u overheerlijke
spaghetti voor en dat à volonté. Met andere woorden : “smullen zoveel als
dat ge goesting hebt”.
Wij hopen u van harte te mogen verwelkomen. Hou er rekening mee dat we
maar over een beperkt aantal plaatsen beschikken. Zo vlug mogelijk
inschrijven is dus de boodschap.
Wij vallen u uiteraard tijdig lastig met meer details en inschrijvingsformulieren,
doch overschrijven kan nu reeds, zo bent u zeker van een zitje.

MAÎTRE DES FÊTES

Oprechte Baribal
Everaert Pepijn
0498/08.03.42
ADJUNCT EENHEIDSLEIDER
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Planning
Leiderscursus: Cursus voor alle leiding en Verkenners - Gidsen
Gaat door op ons terrein te Wondelgem, Viaductstraat z/n, 9032 Wondelgem
Van zaterdag 29 September 2007, 9h tot en met zondag 30 September 2007, 17h
Prijs: 15 € per persoon
Herfstkamp: Jeugdheem ‘De Kievit’, Kapucienenberg 38, 2440 Geel
Van zaterdag 27 oktober 2007 tot en met woensdag 31 Oktober 2007
Prijs: 80 € per persoon
Voor de Bevertjes voorzien wij een kortere periode, zie kampinfofolder
Inschrijvingen iedere zaterdag tot uiterlijk 20 Oktober 2007, bij voorkeur via
overschrijving op 001-4945144-63
!! Details zoals steeds in de kampfolder !!
Spaghettiavond: Gaat opnieuw door in de zaal recht tegenover de oude
brandweerkazerne in de Academiestraat te Gent
Zaterdag 17 November 2007 vanaf 18:30h
Prijs: 9,00€ per persoon voor +12 jarigen (+ apéro)
5,00€ per persoon voor -12 jarigen (+ apéro)
!! Details zoals steeds in de Spaghettifolder !!
Gelieve de einddatum voor de inschrijvingen te respecteren : 10 November 2007
Betalingen bij voorkeur via overschrijving op 001-4945144-63
Technische - leiderscursus: Cursus voor alle leiding en Verkenners - Gidsen
Gaat door op ons terrein te Wondelgem, Viaductstraat z/n, 9032 Wondelgem
Januari of Februari, datum wordt besproken i.f.v. examens. Prijs: 15 € per persoon
Paaskamp: Jeugdheem ‘De Kievit’, Kapucienenberg 38, 2440 Geel
Van Zaterdag 22 Maart 2008 tot en met woensdag 26 Maart 2008.
Prijs: 80 € per persoon
Voor de Bevertjes voorzien wij een kortere periode, zie later.
Inschrijvingen iedere zaterdag tot uiterlijk 15 Maart 2008, bij voorkeur via
overschrijving op 001-4945144-63
!! Details zoals steeds in de kampfolder !!
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Jaarplanning 2007-2008
September

1
8
15
22

14u
14u
14u
14u

17u30
17u30
17u30
17u30

Oktober

6
13
20

10u
14u
14u

17u30
17u30
17u30

!Buiten!

Herfstkamp: 27 Oktober - 31 Oktober
November

10
17

10u
14u

17u30
17u30

December

1
8
15

10
14u
14u

17u30
17u30
17u30

Januari

12
19
26

10u
14u
14u

17u30
17u30
17u30

!Buiten!

Februari

16

14u

17u30

!Buiten!

Maart

1
8
15

10u
14u
14u

17u30
17u30
17u30

!Buiten!

Paaskamp: 22 Maart – 26 Maart
April

12
19

14u
14u

17u30
17u30

Mei

3
10
17
24

10u
14u
14u
14u

17u30
17u30
17u30
17u30

Juni

7
14
21

14u
14u
10u

17u30
17u30
17u30
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Totemraad
Dit jaar kwamen onze voorvaderen terug op bezoek uit de eeuwige jachtvelden om
ons nieuwe krijgers(sters) te geven voor de grote jacht.
Uit onze 61ste grote jacht kwamen volgende mensen met een nieuwe naam en zullen
voortaan ook alleen nog maar naar deze naam luisteren:

Joost Lambert = Gevatte INDRI

Sam Bastiaens = Actieve FRET

Pieter Demeester = Evenwichtige CHEETAH

Michiel Dutrieue = Gemotiveerde LEEUW

Johan Belaen = Verbaasde COATI

Yorick De Vreese = Volhardende GRIZZLY

Claude Goyens: Behulpzame CONDOR
Lieselotte Slock voorheen Verassende Oribi kreeg een nieuwe
totem vermits we al een Oribi in ons midden hadden daarom zal ze
voortaan Verrassende NYALA zijn.
Cholo had nog geen adjectief en deze zal vanaf nu Gemakzuchtige zijn.
Kalme Kongoni
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Overgang
Elk jaar houden wij op het groot kamp onze
‘overgang’. Hierbij verschuiven kinderen die
op leeftijd gekomen zijn naar een andere groep
(of tak). Ook de leidersploegen worden
opnieuw
samengesteld
en
eventueel
aangevuld.
Gingen over van de Bevertjes naar de
Teerpoten:
Bostyn Amina, De Decker Charlotte, De
Vleeschauwer Lena, De Vos Milo, Demey
Ramon, Dewever Gilles, Goffeau Kidist, Le Roy Tibo, Mann Benno, Mervillie
Balder, Meyskens Simon, Rappé Maura, Theunissen Marthe, Van Goethem
Ghanima, Van Wonterghem Zohra, Vercauteren Robin, Vereecken Emilie,
Verheyden Myrthe &Verschelden Simon
Gingen over van de Teerpoten naar de
Wolven:
Coppejans Kediest, Rombouts Raoul,
Messiaen Luka, Parker Judith, Zilyas
Arman, Wright Charlotte, Benzaaza
Remco, Van Herbruggen Kilian, Tack
Vic, Michiels Rozan, Wouters Lore,
Bovijn Arne, Depoortere Maarten.

Gingen over van de Wolven naar de
Jongverkenners - Jonggidsen:
Zilyas Mulaaz, Moussaoui Manu,
Moussaoui Adeline, Eeckhout Ernest, De
Bosscher Jary
Gingen over van de Jongverkenners Jonggidsen naar de Verkenners - Gidsen:
Gellynck Michiel en Wouters Maarten.
Aan allen wensen wij veel plezier en
avonturen in hun nieuwe takken.

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – OKTOBER 2007 TOT DECEMBER 2007
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: DE MEYER MIKE– RALINGEN 53 – 9940 EVERGEM

14

Verlaten de eenheid…
Piet Lambert of Schampere Eekhoorn
Piet Lambert komt op 6 jarige leeftijd
binnen in de Zwaluw en komt bij de
Teerpootjes.
Hij doorspartelt de jaren met veel gevoel
voor humor en iedereen ervaart Piet als een
aangename jongen. Bij de jongverkenners
legt Piet Lambert zijn tweede klas af en
krijgt een mooie totemnaam, namelijk
Schampere Eekhoorn. Hij behaalt bij de
JVG’s tevens de badges Zwemmer en Atleet
en schopt het zelf tot sport-jongverkenner
2001!
Wegens een tekort aan leiding gaat
Eekhoorn samen met vele leeftijdsgenoten
na de jongverkenners al over naar de leiding.
Hij komt over naar de Wolven samen met
onder andere Saki, Tagoean, Karekiet,
Agami, Mara en Ooievaar. Een hele bende
dus die de wolventak nieuw leven inblaast onder leiding van toenmalig takleidster
Wantibo. Zijn junglenaam wordt Mor.
Eekhoorn blijft zich ook toeleggen op badges. Zo legt hij samen met Ooievaar de
badge kok & gastheer af, behaald hij de badge schilder. In augustus 2002 wordt hij
eerste klas woudloper. In september 2003 wordt Eekhoorn al zilveren
kroonverkenner. Na vier jaar verlaat Eekhoorn de wolvenleiding om zijn capaciteiten
en interesses verder te ontplooien bij de Verkenners-Gidsen. Zijn Wolvenjaren waren
plezant maar Eekhoorn wilde zich meer toeleggen op technieken – en
badgenwerking. Hert (takleider VG’s) nam Eekhoorn twee jaar onder zijn vleugels.
Eekhoorn is intussen ook reeds begonnen aan zware studies en kan zich niet altijd
voor de scouts vrijmaken. Toch komt hij zoveel hij kan en slaagt erin nog een
badge’ke mee te pikken, namelijk die van pionier! Deze legde hij af op het groot
kamp 2006. In ware Bob de Bouwer stijl gooide Eekhoorn zich volledig op zijn
project en maakte een mooie bolvormige toren! Na meer als 15 jaar scouting vindt
Eekhoorn het welletjes geweest en wil hij zich meer toeleggen op zijn toekomst en
vriendin. Eekhoorn we bedanken jou voor de vele mooie jaren en herinneringen en
wensen je veel succes in je verdere leven!
Onzekere Oribi
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Raemdonck Elke of Goedgelovige Collie
Elke Raemdonck komt in september 1996 in de
eenheid als 11 jarige bij de wolfjes met Haas als
hare Akela. Elke is nog een stil meisje tot ze
overgaat naar de jongverkenners-jonggidsen. Ze
ontpopt zich tot expert in grappige anekdotes.
Met Elke is het steeds lachen geblazen. We
konden het dan ook niet laten één van de vele
anekdotes aan te halen van haar JVG-tijd:
“… toen we een ijsje gingen eten wou Collie die
net een snoepje gegeten had waarvan de tong
kleurt, ons niet wou geloven dat haar tong blauw
was. Om ons gelijk toch aan te tonen zeiden we
dat ze in de ruit achter haar moest kijken,
denkende dat ze haar tong een weinig zou
uitsteken. Maar neen, Collie stak impulsief haar
volledige tong uit om goed te kunnen zien of we
wel gelijk hadden. Gelukkig zaten er geen mensen aan de tafel aan dat raam want ik
denk dat ze de rekening zouden gevraagd hebben en op de vlucht zouden slaan. Het is
maar een grapje hoor Collie. Maar we hebben toch goed gelachen…” J
Elke Raemdonck gedraagt zich ook als een voorbeeldige
jonggids en wordt jonggids van het jaar in 1999. Verder
behaalt ze haar teervoet en tweede klas. Op het groot kamp
2000 krijgt ze haar totemnaam…Goedgelovige Collie. Ze zit
niet stil en behaald ook de badges zwemmer en fietser. Collie
schopt het tot patrouilleleidster van de Vossen. Zij werden in
2001 beste patrouille van het kamp. Tja, met een Collie in de
patrouille…J
In september 2001 gaat ook Collie over naar de leiding. Zij
komt over van de jongverkenners-jonggidsen naar de
Teerpotentak samen met Cataras, Wisent en Manati. Ze
krijgt als junglenaam Shikaï. Collie beleeft leuke momenten
bij de leiding en ontwikkeld er een close vriendschap met
medeleidster Oribi. In augustus 2002 behaalt Collie haar
tweede klas woudloper. In september 2004 wordt ze assistent takleidster en mag ze
haar rode lintjes dragen. In september 2006 wordt ze zelfs eerste assistent takleidster.
Collie zit intussen al vijf jaar bij de teerpootleiding en amusseert zich nog steeds. In
september 2006 begint Collie te werken en kan ze zich minder vrijmaken voor de
scouts. Zij verlaat omwille van werk de eenheid. Collie we hebben supermomenten
meegemaakt met jou en zullen deze nooit vergeten! Veel succes in je verdere leven!
Onzekere Oribi
UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – OKTOBER 2007 TOT DECEMBER 2007
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: DE MEYER MIKE– RALINGEN 53 – 9940 EVERGEM

16

Raemdonck Pradeep of Geslepen Ekster
Raemdonck Pradeep
komt in de eenheid in
september 1996, net
zoals
zijn
zus.
Pradeep begint bij de
Teerpootjes
onder
leiding van Serval als
Raksha.
Bij
de
wolven legt pradeep
al enkele badges af
zoals goed speler,
zwemmer, fietser en
atleet. In 1999 wordt
pradeep grijze broer
bij de wolven. Hij
legt zijn 1st en 2de ster af en wordt zilveren wolf. Dit is een hele eer, want die badge
kan je enkel bij de Wolven behalen en mag je heel je leven lang op je uniform
dragen.
In september 2000 gaat Pradeep over naar de
Jongverkenners-jonggidsen. Hij is een gedreven
jongen en wordt hulppatrouilleleider. In 2002 gaat
Pradeep over naar de Verkenners-gidsen. Hij behaalt
er zijn teervoet en tweede klas en krijgt uiteindelijk
zijn totemnaam Geslepen Ekster. Bij de Verkenners
legt Ekster nog de badge van kok & gastheer af samen
met Lama. Ekster beleeft samen met de mede
verkenners spannende avonturen en is zelf niet vies
van een grapje meer of minder uithalen. Hij weet het
ook steeds goed uit te leggen;
In september 2005 gaat Ekster over naar de leiding.
Samen met jeugdmakker Guppy komt hij de
Teerpootleiding versterken alwaar ook zijn zus zit. Hij krijgt de junglenaam Mang.
Ekster ontpopt zich tot een geweldige leider met veel zin voor humor. Hij weet als
geen ander personages te brengen en vooral sfeer. Meer dan eens was Ekster gewoon
zó lachwekkend dat je als medeleiding zelf de slappe lach kreeg. Hilarische
momenten dus… In 2007 legt Ekster zijn leidersproeven af waarvoor hij slaagde. Na
twee jaar leiding verlaat hij echter de eenheid wegens studies en andere interesses.
Ekster, met jou was het nooit vervelend! Bedankt voor de mooie momenten. Het ga je
goed!
Onzekere Oribi
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Poupaert Daniël of IJverige Dolfijn

Dolfijn kwam in de eenheid toen de bomen nog spraken en verlaat de eenheid pas als
de bomen terug kunnen spreken!
Na veertig jaar moet ge niet denken dat ge zo gemakkelijk van ons af geraakt hé
manneken!

En trek nu zo geen raar gezicht, volgende week schrijf in u toch terug in…..J

Grappige Forel
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Leiderskader voor het scoutsjaar 2007 - 2008
Eenheidsleiding
De Meyer Mike – Forel - EL
Everaert Pepijn – Baribal - AEL
Clarysse Tine – Beloega - AEL

Bevers
Jongverkenners
Clarysse Charlotte – Narwal - TL
Vanden Bogaerde Tine – Mara - ATL
Poupaert Shenandoah – Timalia - HL
Valent Bianca - HL

Verwest Jasper – Wasbeer - TL
De Jonghe Maarten – Ooievaar - ATL
Lens Yoeri – Lama - ATL
Mys Marylyn – Lori - ATL
Hoet Joord – Tamarin - HL
Jacob Emilia – Mees - HL
Slock Leentje – Kea - HL

Teerpoten
De Cremer Karolien – Oribi – TL
Everaert Marloes – Cataras - ATL
Montaner Gaby – Toepaya - HL
Provo Lee – Cholo – HL
Blom Lorenzo – Yak - HL
Gellynck Evert – Tokeh - HL

Verkenners
Slock Karel Simon – Hert – TL
Slock Willem Jan – Saki - ATL
Provo Lee – Linsang – ATL
Brackenier Ciel – Sifaka - ATL

Wolven
Decaluwé Shirley – Karekiet - TL
Dutrieue Kim – Tagoean - EATL
Cornelis Kevin – Albatros – ATL
Bastiaens Robbe – Das - ATL
Elderweirdt Gert Jan – Giraf - HL
Van Winckel Hendrik – Guppy - HL
Stam
Bague Kim - Emoe
Brackenier Elias - Gibbon
Caestecker Graziëlla - Kolibrie
Debuyserie Danny - Vink
Goyens Claude - Condor
Goyens Caroline - Kongoni
Iterbeke Lucien - Kaaiman
Matthijs Thomas - Kievit
Mortier Frans - Specht
Mussche Karin - Ibis
Oosterlinck Alex - Wezel

Oosterlinck Stijn - Meerkat
Oosterlinck Bram - Bram
Reynaerts Bruno - Kauw
Riesco-tellez Nicolas - Paca
Slock Lieselotte - Nyala
Tack Stefaan - Eland
Tack Christian - Kat
Van Gele Elie - Wombat
Vandewalle Mieke - Ocelot
Verdonckt Els – Cotinga
Ronsmans Agalaje - Nandoe
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Techniekenweekend JVG’s – VG’s 2007
De kinderen verzamelden zich aan de Dampoort waar zij vertrokken op
techniekenweekend. Zij werden vergezeld door Hert, Eekhoorn en Tamarin.
Op de benodigdheden stond er: een goed humeur (ook wel humor) en met dit
vertrokken de kinderen au Wallonie. Spécifié: au Mariembourg ou on ce
trouve dans les Ardennes. Oui, Oui, t’was daar in het gebroken Frans te
doen. Wat voor sommige van ons een bijna onmogelijke taak leek te blijken,
is het niet Brecht Demeester???
De VG’s kwamen toe in het miniscule stationnetje van Mariembourg. Linsang
nam de taak op zich om de valiezen in te laden in de camionet, en de andere
leiding gaf ondertussen de uitleg over de tocht. Linsang stapte mee met de
Condors, terwijl de Piranha’s vergezeld werden van Eekhoorn en Hert en de
Pythons vergezeld door Saki. Iedereen van de gasten was mee behalve onze
Intimiderende Yak, onze Alternatieve Stern en onze Stille Tokeh. Voor de
mensen die het nog niet opgevallen is maar euhm, de PL’s van de VG’s
hadden blijkbaar andere, interessantere zaken te verrichten. Ewel, (om het op
zijn Baribals te zeggen) ze hadden serieus ongelijk om daar niet geweest te
zijn tussen de Walloniërs… Dat zal ik nu een keer spectaculair, sfeervol,
ontspannend, hilarisch (volgens René Mortier), leesplezierig neerpennen.
Iedereen vertrok op tocht en de Condors kregen het na enkele stappen al
lastig, want het schone weer was neergevallen op Mariembourg. Geflipte
Linsang kon al niet lang meer in perfect uniform rondlopen, Opgewekte Kea
had weer eens last van de vochtigheid, en Michiel Dutrieue die bleef er weer
eens koelbloedig bij, een echte scout zoals hij altijd is en zal zijn.
Yorick De Vreese stapte weer mijlen ver voor de patrouille uit en Brecht
Demeester las de kaart voor het eerste punt, in de hoop deze keer zich te
kunnen bewijzen en niet verkeerd te lopen (in tegenstelling tot het
Paaskamp). Aangekomen aan het eerste punt, was het tijd om te eten. Wat is
er nu beter dan een boterhamke dat ge zelf, of uw mama gemaakt heeft. Dat
stond dus op het menu. Johan Belaen had zelf een vuilniszakje voorzien en
was zo vriendelijk om al de vuiligheid idereen mee te dragen in de hoop een
vuilnisbak tegen te komen. Uiteindelijk heeft hij dat heel de tocht mogen
meesleuren, de sloor… Toen iedereen zijn maagske vol zat, was het weer
eens tijd om te vertrekken. Natuurlijk gebeurde dit weer met tussentijden
zodat we niet allemaal samen op ene hoop liepen he. De Condors deden
zeker hun best onder leiding van Kea. Zij had er namelijk iets opgevonden.
Ze zei: Kga erop en erover gaan. (Wat dat ze daar mee bedoelde verstonden
Michiel Dutrieue en Linsang niet goed, maar we hadden er ons eigen
gedacht van gemaakt;). Dus dat motiveerde ons, als ge begrijpt wat ik bedoel
en daarom we stapten met volle plezier achter Kea aan. Aangekomen op het
tweede punt, had Brecht Demeester ernstige tekenen van deshydratatie,
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dus die jongen moest water hebben. Het probleem was dat hij gene zier
Frans kan, laat staan gebroken Frans. Leider Linsang hielp hem de vraag te
vertalen in perfect Waals, maar hij kon de vraag maar niet onthouden
(Hopelijk geldt dit niet voor alle tweelingen). Dus ocharme sloor nr 2 moest
verder gaan zonder water. Bij de Pythons was er ook sfeer. Daar hadden ze
het gedacht de Tour de France te doen. Met de verschillende truien die ge
maar kon winnen. Elke keer zij aankwamen op een punt was dat altijd een
sprint met verschillende etappes en démarrages. Echt zalig om dat te zien.
Die mannen, Jolita De Vreese en Saki (ook een man ze maar ja, een
grotere) gaven zich volledig. Elke keer had Joost Lambert de gele
trui en Johan Belaen de witte trui, want hij was de beste (maar ook enige)
jongere, en Saki nam zorgeloos de bollekes en de groene trui. Ze hadden
daar omtrent nog een spel bedacht voor groot kamp (hopelijk wordt dat goed
uitgewerkt want ‘t ziet er tof uit). Bij de Piranha’s liep het ook allemaal vlot,
met veel sfeer en plezier. Wat wilt ge Eekhoorn en Hert waren mee met als
PL Correcte Mees. Dus u ziet (leest) lezers, de VG’s maken hoe dan ook
altijd plezier, en zien nergens tegenop.
Uiteindelijk was iedereen aangekomen op het terrein. Vooral onder de indruk
van het terrein en het werk dat reeds verricht was door de leiding die op
voorhand vertrokken waren. Je ziet dat de leiding zijn best gedaan heeft, zelf
meer dan zijn best. Maar er was natuurlijk nog veel werk te verrichtten… Wat
dacht je?? We zijn tenslotte op techniekenweekend en daar mogen zeker en
vast geen technieken bij ontbreken. Dus de lieftallige leiding had een paar
tentjes overgelaten die nog moesten opgesteld worden. Iedereen deed dat
zeer goed, de techniek was gekend. Zelfs de afwerking was gebeurd (de
ruitjes waren niet vergeten, dit als afwerking bedoeld.). Mja, dan was er een
beetje gesaus rond wie waar ging slapen… De knoop was snel doorgehakt
en met veel tegenzin moesten de gidsen (Benadeelde Kea ,Vieze Mees, en
Onwetende Jolita De Vreese) in de tent van het jaar 1993… en de
verkenners in de tent van het jaar 2003…. Na een klein beetje gezeur van de
gidsen, waren ze dan uiteindelijk tevredengesteld en hadden ze hun 3
sterrenbedje geïnstalleerd. Brecht Demeester moest serieus duwen voor zijn
bedje binnen te krijgen maar met de goede wil van Yorick De Vreese was
dat uiteindelijk gelukt. Zij hadden ook allemaal een 3 sterrenbed…,
chancaards dat het waren…. Ocharme Linsang, die had enkel een matje
mee van het jaar stillekes en een slaapzak waar de ritssluiting zijn beste tijd
heeft gehad… Maar niet getreurd hij heeft altijd als een roos geslapen (zie
foto’s;). Na al dat installeren en uitpakken was het toch wel tijd voor wat
huishoudelijke technieken, waaronder ik versta: groenten kuisen, snijden en
af en toe besnijden… Aléja de taken werden verdeeld. Linsang, Saki, Joost
Lambert en Johan Belaen hielden zich bezig met de wortels. De gidsen (de
al iets minder benadeelde Kea, de al iets minder vieze Mees en een al iets
meer beseffende Jolita De Vreese) begonnen aan de komkommers. Dan
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hadden we Sam Bastiaens nog samen met Eekhoorn en Hert, die hielden
zich bezig met de tomaten (schiet mij niet dood als het niet juist is).
Uiteindelijk waren al de groenten gedaan. Iedereen op zijn manier, is het niet
wortelmannen ;-). Joost Lambert had af en toe een stuk van een wortel
binnen, Saki deed het op Supermanmanier en Johan Belaen op zijn eigen
(trage) tempo. Linsang deed het als een echte huisman :-P. Maar uiteindelijk
waren we er toch geraakt. Achteraf was er tijd voor een aperitiefje voor de
VG’s en namen Saki en Linsang het BBQ-werk voor zich. De
jongverkenners gidsen vergezelden ons al snel na dat zij hun tent hadden
opgesteld. Heimelijke Wasbeer en Flexibele Tamarin genoten van hun
aperitiefje samen met Twijfelende Ooievaar en Eigenwijze Lama, blij
wezend dat de tocht goed verlopen was. En natuurlijk genoten ook onze twee
blauwen, Grappige Forel en Oprechte Baribal, van hun aperitiefje. De sfeer
zat zeer snor bij zowel bij de VG’s als bij JVG’s (beter kon gewoon niet). Met
hulp van de compresseur (met dank aan Forel;) gloeiden de kolen als
‘kometen die suisden door de ruimte’ (pokkeheet dus…) Wasbeer had een
megafenomenaal festijn voorzien voor de gasten, en niemand had tekort. De
BBQ pro’s, Saki en Linsang hadden dat perfect gedaan (uitgezonderd van
die halve worst die er van tussen gemuisd was) en dit zonder tussenkomst
van Baribal. Ik vergeet bijna te vermelden dat er ook nog een VT’er was
toegestuikt tijdens de BBQ. Hij kwam rechtstreeks gezweefd vanuit de
Champagnestreek, want zijn neus zag rood. (ofwel was dat van de
champagne, ofwel was dat van de zon). Daar was Zwevende Gibbon, beter
gekend als één van de voormalige VG-leiding. Na het ‘smekken en smakken’
was het tijd om ons Wasbeer festijn te laten zakken aan een groot kampvuur.
Iedereen installeerde zich rond het heel sfeerverwekkende vuurtje. De
meeste zaten (waaronder ik) gewoon in vakantiesfeer, ver van de realiteit,
denkend aan al de zalige dingen des leven. Er werd veel over koetjes en
kalfjes gebabbeld maar ook over het techniekenweekend. Nieuwsgierig naar
wat er nog te komen was of te gebeuren viel. Maar aan al de mooie liedjes
komt een eind en zoals gewoonlijk moet er nog geslapen worden. Dus het
was tijd voor te slapen. Iedereen lag al snel in dromenland (zeker en vast
schaapjes aan het tellen, want we lagen namelijk in een heuvelachtige wei).
Of dat iedereen ver is geraakt in het tellen dat zullen jullie zelf aan de VG’s
moeten vragen. De volgende dag stonden de VG’s op met gezwollen ogen en
nog nadenkend over hoeveel schaapjes ze juist geteld hadden de vorige
nacht. Eekhoorn begon vlijtig aan de turnles samen met de VG’s en de rest
van de leiding. Na de turnles, was het tijd voor een uitgebreid ontbijt. Dit
waren boterhammen met confituur. (Nu kon iedereen zijn eigen boterhammen
maken, wat dus een van de vele luxes was op het techniekenweekend).
Zoals reeds vermeld was, was het TECHNIEKENweekend. En wat gaat er
gepaard met dit weekend? Wel lezers een (voor eigen interpretatie) toffe
techniek namelijk Woudloper. Gedreven zoals we hem kennen, gaf Hert het
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volledig menu wat er zo allemaal moet gebeuren op een woudlopers nacht/dag. En natuurlijk naast al de theorie, moesten de VG’s het ook voor
een stuk in praktijk uitvoeren. Elke patrouille moest een vuurshelter opstellen,
en daaronder een jagersvuurtje maken. Bij de Condors lukte dat vrij goed:
Kea was aan het zwoegen met een paalsteek, Michiel Dutrieue deed het
achter zijn rug en met zijn ogen dicht. Brecht Demeester dacht een
paalsteek te kunnen, maar legde in de plaats daarvan een oude wijveknoop.
En wat mij het meest van al verraste, was dat Yorick De Vreese de
tentharing als eerste perfect had gelegd. Dus de Condors konden snel
beginnen aan het graven van hun jagersvuur onder het alziende oog van
Linsang. Bij de Piranha’s liep het niet van een leien dakje. Zij hadden
namelijk last van een gescheurd zeil dat maar niet wou meewerken. Saki
heeft er zich dan keer met gemoeid, en zich kwaad gemaakt op het zeil en ‘t
was gebakken het zeiltje (dan wel figuurlijk, want we moesten ten eerste niet
bakken, maar eitjes koken en ten tweede een zeil bakken, ge moet het keer
proberen. Ik kan u vertellen dat dat niet gaat zelfs met alle wil van de wereld
en zeker niet goed smaakt, lezertjes). Men kon kiezen ofwel hard gekookt
ofwel zacht gekookt. De meesten van ons hadden 3 eieren naar eigen keuze.
Linsang had een wat speciale manier gevonden om zijn zachtgekookt eitje
op te eten: met curryketchup, mayonaise en zout. Ewel, als ge dan uw ogen
dicht deed bij het opeten he, dan smaakte dat gewoon naar vettige lekkere
Belgische frieten… Mmmmm, smullen. Michiel Dutrieue en Pieter
Demeester, hadden er een speciaal broodje van gemaakt met alles wat er te
verkrijgen was. Ja vent, ‘t was ook lekker. Zo zie je maar, met een
eenvoudige mix van gezond en minder gezond voedsel kunt ge de heerlijkste
menu’s samenstellen. Het waren met andere woorden vetg**le broodjes…
Iedereen was voldaan en het was tijd voor een kleine siësta. De gidsen
schoten zeer goed op met de jonggidsen, zo kwamen er verhalen boven die
je niet echt verwachtte van die gasten. Maar ja, een leider moet op alles
voorbereid zijn. Tijdens de siësta was de leiding vlijtig bezig met de boel aan
het opstellen voor het ingenieuze middagspel. Forel, Baribal en Gibbon
hebben ook goed meegeholpen met het opstellen van het spel. Er was hier
en daar wat stress te bespeuren zoals bij Heimelijke Wasbeer maar vooral
bij Geflipte Linsang. Jongens stress dat dat met zich kan meebrengen ;-).
Alléja uiteindelijk waren de gasten bezig met het spel. De bedoeling van het
middagspel was eigenlijk om massa’s oneindig veel hout en waterballonnen
te verzamelen. Dit was allemaal in belang van het avondspel wat de climax
van weekend zou vormen. En het zaligste was de post met het water. Daar
hadden Yorick De Vreese, Opgewekte Kea, Michiel Dutrieue, Pieter
Demeester, Brecht Demeester, Jolita Devreese terug het klein kind in hun
gevonden (is het ooit weggeweest?). Om dan nog maar te zwijgen van
Flexibele Tamarin en Twijfelende Ooievaar. Tamarin bewees hierbij nog
maar eens dat hij flexibel is, want hij kan namelijk al zittend in het water met
UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – SEPTEMBER 2006 TOT NOVEMBER 2006
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: DE MEYER MICHAEL– RALINGEN 53 – 9940 EVERGEM

23

zijn bilnaad communiceren, tot grote verbazing van Ooievaar.We hadden
evengoed een zwembadje kunnen installeren, ze waren zeker en vast
allemaal even content en even gelukkig aan het spelen of aan het
communiceren. Maar dat maakte dat onze stress wegebte en het gaf ons een
goed gevoel, dat al die stress zijn vruchten heeft afgeworpen. Na al het
spelen begonnen onze magen te knorren en was het dus tijd om weer eens
aan tafel te zitten. Het was deze keer Italiaans voedsel: Spaghetti bolognaise
à la Paca’s en Kauws.(spaghetti met véél kaas: Jommekes strip;) Die VT’ers
waren ergens tijdens het middagspel toegekomen en kwamen Zwevende
Gibbon een handje toesteken, zo joviaal als we ze kennen. Jammer genoeg
moesten we afscheid nemen van Flexibele Tamarin. Die werd door
Ooievaar naar het station gevoerd. Diene flexibele was Linsang vergeten
goeiendag te zeggen, dus ik was er vrij zeker van dat hij nog zou terugkeren.
Het heeft zijn tijd gekost, maar als een lid van de drie Musketiers (Heimelijke
Wasbeer, Flexibele Tamarin, en Geflipte Linsang) kon die ons niet in de
steek laten, en mocht die ons niet in de steek laten. Daar hadden de Goden
voor gezorgd, want de trein kwam maar niet af. Hij was dan maar op zijn
eentje een uitstapje gaan doen in Mariembourg. Maar door het
flatusstimulerende voedsel, was hij daar in een van de lokale eethuizen in
schaamte gevallen door een nogal ‘geurloze’ flatus. Dus na 3 uur verkenning
van de lokale buurt was hij het beu, en was Forel hem gaan halen, tot
blijdschap van de andere 2 Musketiers en de andere leiding. Weer voltallig
met ons groepje leiding die mee waren op techniekenweekend deden we een
ontspannend voetbalwedstrijdje in de lokale bossen. Linsang, Saki en
Eekhoorn hielden zich bezig met voorbereidingen van het avondspel, terwijl
Hert zich bezighield met de VG’s. Toen wij erbij kwamen was de score
nogal verschillend 3 – 6. Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan. Zelf bij het
halen van de bal moest er gesport worden. Je moest namelijk over een
prikkeldraad springen, dus niet erin he Jolita De Vreese. Toen dacht Saki
dat hij het ook kon en hij haalde dezelfde stoot uit als Jolita De Vreese. Echt
grappig om ze te zien vallen en zeker hoe dat mogelijk was dat hun schoen
daar volledig tussengedraaid was… Na al dat plezier maken in de bossen
was het dan toch tijd voor het tweede deel van het spel (vervolg middagspel).
Zoals jullie al weten , lezertjes, hebben onze gasten al veel oneindig hout en
waterballonnen verzameld. Met dat hout moest men een vuur maken in een
afgebakende ruimte (voor degene die het nog niet doorhadden: dat was dat
wit lint he, Anton Eeckhout en Kobe Demeester) en dan met de ballonnen
(logisch vervolg) het vuur doven van de tegenstander. Het snode aan het spel
was dat Saki en Ooievaar daar ook aan’t rondlopen waren en af en toe, tot
ongenoegen van Michiel Dutrieue, Brecht Demeester, Kea en nog zovelen,
de ballonnen konden afpakken. Uiteindelijk won het team van Hert (logisch,
die mannen hadden 115 ballonnen en Lama’s team 35, om dan nog maar te
zwijgen van het hout dat verzameld was geweest bij de twee teams. Daar
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woog ook de weegschaal door naar Hert zijn kant toe). Met al dat water,
vuur, zweet, … was de leiding de tijd beetje uit het oog verloren (want het oog
zat in het zeil bij het oogje in het zeil houden van de vuren en het spel J)
maar uiteindelijk moesten de gasten toch gaan slapen. Wetende dat de
volgende dag, al de laatste dag was, en dat er véél werk weer te doen was.
Maar de VG’s kunnen dat wel aan, is het niet?(zie Paaskamp). Aléja de
gasten waren weer eens schaapjes (voor sommige zal dat diene nacht
waterballonnen geweest zijn) gaan tellen. Degene die nog wisten waar ze
zaten telden gewoon verder, en degene die het niet meer wisten begonnen
opnieuw. Uitgeslapen (sommige gelijk een hele nacht niet geslapen) begon
Linsang aan de turnles. Met dat de meeste serieuze slaapoogjes hadden
begon Linsang met de instructie deze uit te wrijven. De turnles duurde niet
lang, want de VG’s moesten krachten opdoen voor de afbraak van ons klein
dorpje. Met volle moed, en opgedane krachten begon iedereen vlijtig aan de
afbraak. De ene tent sneuvelde na de andere en voor dat we het wisten was
dat boelke daar opgeruimd. Iedereen werd veilig naar het station gebracht, en
blij wezend dat ze terug naar de meer beschaafde wereld mochten. Want
daar in Mariembourg valt er dus de ballen te beleven… Gelukkig dat de
Zwaluw daar heel wat sfeer in de keet heeft gebracht!
Dan rest er mij nog enkel de twee Blauwen (Grappige Forel en Oprechte
Baribal) te bedanken voor hun ongelofelijke inzet en medewerking. De
VT’ers (een beperkte Goofoo squad): Zwevende Gibbon, Joviale Paca en
Snuggere Kauw te bedanken voor hun inzet in de keuken. En de VG’s en de
medeleiding, ook voor hun inzet en medewerking. Je kan wel denken dat het
daar één en al gestructureerde, soms ontspannende, relaxerende, plezante
sfeer was. Ik zou zeggen volgend jaar zeker opnieuw !!

Uw reporter ter plaatse, deze keer door niemand bijgestaan,
Geflipte Linsang
Assistent-takleider Verkenners/Gidsen
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V

T

KAMPVUUR
Het was een gezellige zomeravond en we zaten met een paar vrienden rond een kampvuur. De
herinneringen spatten uit de knetterende vlammen. ‘Oh , d’avond is nu weer gekomen’, zong één
onder ons, en wij in koor:’De zonne zonk, het duister klom. De winden doorruisen de
booooomen…’
U heeft het al begrepen, wij zijn allemaal bij de scouts. Ik heb er zelfs een totemnaam aan
overgehouden. Praatzieke Wezel ben ik. Heus! Met de nadruk op praatzieke natuurlijk. En ik heb
hier ergens een Pientere Meerkat, een Brammerke en een Energieke Kolibrie rondlopen, maar
bovenal ook vele vrienden
Het kampvuur was altijd iets speciaals: vooraan
was het snikheet, je kaken bloosden van de
warmte. En je rug was ijskoud. En er zat altijd
wel iemand met een gitaar die dan I was born
speelde, of Daar is de lente, daar is de zon maar
voor de insiders “links rechts links rechts”. Een
hele - of toch een beetje - avond hadden we al
hout gesprokkeld voor het kampvuur, zoals steeds
de bekroning voor een vrij moment op ’t kamp.
Met het hoofd van onze deerne op onze schouders
staarden we dan in de vlammen. En wanneer we
dan ver na middernacht, naar de tent moesten,
plasten we met zijn allen (nie overdrijven hé!!!)
het vuur uit. Ik weet het, niks om fier over te zijn.
Maar vergeef me, we waren toen net…. geen drie
maal zeven meer.
Ik probeerde in het verre verleden steeds een
goede scout te zijn met een perfect uniform maar walgde van het kamptoilet: een groot gat in de
grond met een paar balken daaroverheen gesjord. De HUDO heette dat. Afkorting voor Houd Uw
Darmen Open. Één keer ben ik daarop gaan zitten in mijn lange scoutcarrière. Maar de drie miljoen
vliegen en het gebrek aan een deur hebben me voor altijd doen walgen, nogal een geluk dat ik een
kerel ben en dus meermaals het bos kan opzoeken voor de kleine boodschap.
Maar terug naar het kampvuur van enkele dagen terug. Het avondlied klonk goed uit de gesmeerde
kelen. De zonne zonk….. zong plots iemand,en we mijmerden over vroeger. Over de worsten die
van het vuur waren gevallen. Maar dat was niet erg. Een beetje gras of modder, dat noemden wij
kampvitamientjes. Over de barre tochten met een goede of betere afloop, over het loeren naar de
gidsen en of jongverkenners links rechts links rechts etc…etc…En over de vriendschap die onder
velen al decennia is blijven bestaan, al gingen we na onze spelende scouttijd allemaal andere wegen
uit. De ene werd pilarenbijter, de andere werd een wildebras, de ene is manager, de andere werkt
aan de band in een fabriek. Maar rond het kampvuur speelt dat allemaal geen rol. Rond het
kampvuur hebben we allemaal blozende kaken en een koude rug, en vrolijke herinneringen.
PRAATZIEKE WEZEL
UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – SEPTEMBER 2006 TOT NOVEMBER 2006
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: DE MEYER MICHAEL– RALINGEN 53 – 9940 EVERGEM

26

Beste bevertjes, ouders en lezers
Alle ouders vinden het wel leuk te weten
wat hun kapoenen uitspoken op kamp dus
hier is een verslag van het Grootkamp 2007
in het Kattebos te Lommel
Zaterdag 11 Augustus ‘07
Vandaag is de grote dag aangebroken voor
de bevertjes. Ze gaan voor de 1ste keer mee
op Grootkamp, wat een hele belevenis is
voor iedereen. Maar het is ook het laatste
kamp dat ze meegaan als bevertje, want dit kamp gaan ze allemaal over naar de
teerpootjes. Daar zitten we nog niet mee in want we moeten nog vertrekken dus..
Vink kwam aan het station onze bagage halen en d.w.z. Dank u wel Vink. Er zijn
enkele traantjes gevloeid over de wangen van bevertjes die hun ouders zullen missen
of van bevertjes die hun ouders niet hebben gezien van op de trein, maar die waren al
snel opgedroogd eens we goed en wel op de trein zaten. Volgens Robin Vercauteren
zit de treinbestuurder niet vooraan, maar achteraan de trein. We leren elke dag bij J
Op het kampterrein aangekomen kregen ze een uitgebreide rondleiding, wat wel nodig
was in zo’n groot bos. Voor we het goed en wel beseften was het tijd voor te eten en
de siësta. Opeens zagen we Ying en Yang, ze waren aan het vechten. Ying en Yang
zijn uit balans geraakt door al de oorlog in de wereld en het was aan de bevertjes om
die terug in balans te brengen. Een groepje stond aan de kant van Ying en de andere
waren vervloekt en stonden aan de kant van Yang. Ze moesten zoveel mogelijk de
kaartjes van de andere ploeg verzamelen door het hoogste cijfer te hebben van de 2.
Opletten voor de tikker want die houdt graag alle kaartje voor zich. Robin
Vercauteren had het daar een beetje moeilijk mee want bij zijn themakledij hoorde
‘Japanse slippers’ en daarmee kon je niet zo goed lopen. De tikker kneep daarvoor af
en toe wel eens een oogje toe J Nadat het ‘spel’ gedaan was kwam Yong uit het niets
tevoorschijn. Yong deed iedereen een Ying en Yang teken maken op de grond van
alles wat ze vonden in het bos. Chinese voetbal volgde om met elkaar te leren
samenwerken. Daarna waren alle problemen tussen Ying en Yang van de baan en
waren ze terug in balans. Voor het harde werk werden ze beloont door een vieruurtje.
Het gene wat we op paaskamp ook al eens hebben gedaan doen we nu terug en dat is:
Kimspelen. De bevertjes moeten zo goed mogelijk proberen ruiken, horen, proeven,
voelen en onthouden.. Daarbij kwamen een paar leuke antwoorden naar voor zoals:
* Volgens Robin Vercauteren is mayonaise een heel pikante saus
* Een pintje bier is volgens de meeste wijn
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* Confituur is volgens Kidist Goffeau, Balder Mervillie, Simon
Verschelden en Benno Mann appelmoes
* Ketchup is volgens Simon Verschelden mayonaise
* Bij Milo de Vos is tandpasta geen gewone tandpasta maar volwassenen
munttandpasta
Robin Vercauteren kreeg een beetje onder zijn voeten omdat hij had gepraat wanneer
het stil moest zijn en zijn antwoord was:” De anderen ‘priette’ ook luid hoor”
Na het avondeten kregen ze een verhaaltje te horen van ene Ali en ene Borat. Op het
einde kregen ze allemaal lekkere snoepjes, want anders ging hun madam kwaad zijn
dan ze de volledige koffer terug meebrachten naar huis. Toen we rustig terug gingen
naar onze zithoek kregen we bezoek van de kleine tovenaar die hun hulp nodig had…
De letterheks had alle letters gestolen we moesten ze proberen terug vinden. Elke keer
we een letter vonden in het bos moesten we er een klein opdrachtje bijdoen. De slechte
tovenaar had ons 3x verrast door opeens uit de bossen te springen en een paar van
onze letters te stelen voor de heks. De 3de keer waren de bevertjes er niet echt blij mee,
zo verschieten. Ook Malac en de kleine tovenaar waren verschoten. We misten nog
een aantal letters en die moesten we gaan zoeken bij de wasblokken want de heks had
ze daar verstopt. Nadat we ze allemaal hadden gevonden was het alfabet compleet en
konden we met een gerust hart gaan dodo doen..
Zondag 12 Augustus ‘07
Vandaag is het een beetje een speciale dag want Keeo heeft voor de
bevertjes een verrassing voorzien.. we gaan naar de Olmense Zoo.
Dank je Forel, Baribal, Valkenoog en Keeo voor ons te voeren naar
de zoo J Maar vandaag is het ook nog een speciale dag voor Robin
Vercauteren want die wordt vandaag 6 jaar. Proficiat Robin
Vercauteren.
’S morgen was het niet echt heel mooi weer, het bliksemde zelfs een
beetje.. Simon Meyskens moet nog een klein beetje oefenen op het
woord bliksensift, oei… sorry, bliksemschicht. Maar tegen dat we
moesten vertrekken scheen het zonnetje alweer. We kwamen binnen in de zoo en het
eerste wat iedereen aansprak waren de 2
gorilla’s, alleen Myrthe Verheyden was er niet
zo content mee. Door al de aandacht dat de apen
kregen en de opgewonden kindjes kreeg de
kleinste aap er genoeg van en begon met grote
hoeveelheid modder, gras,… te gooien.
Iedereen liep snel weg, maar Myrthe
Verheyden was ietske te laat en kreeg en volle
lading. Na het lang rondlopen gingen we eerst
nog eens het serpentarium binnen. De bevertjes
konden het niet laten om Malac en Nyala te plagen en brachten haar naar die
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‘schattige’ vogelspinnen, die waren snel terug buiten..
Daarna de opgezette vogeltjes, iedereen wou Malac
ook achter glas steken bij dat steenuiltje dat we zagen..
We krijgen nu wel grote honger, hun aten we vlak
naast de speeltuin. Na het eten mochten de Bevers op
de speeltuin. Er was rond half 3 een Western Show dus
die konden we niet missen.. we zagen een echte
cowgirl die heel goed overweg kon met de zweep en
verschillende stunts deed op een zwevende mandela of dromenvanger. Ook de clown
kon niet mankeren. Hij haalde opeens 2 vrijwilligers uit het publiek, deze werden aan
een rekker vastgemaakt en moesten proberen om zo op een paard te springen.
Natuurlijk trok de clown dan iets te hard of te zacht en lukte het niet. Wat iedereen wel
leuk en ‘wow’ vond was de act met het messen werpen. Een vrijwilliger werd
geblinkdoekt en vastgemaakt op zo’n schijf. De clown deed alsof hij een mes smeet en
de cowboy stak het erin zodat het leek dat de klunsige clown het mes had geworpen.
Na de show zette we onze toch verder maar Benno Mann en Malac zijn moeten terug
keren naar de ingang omdat hij een beetje ziekjes was. Daar zagen we het spektakel
met de kleine aap terug maar 10x erger. Het was tijd om terug te keren en eenmaal op
het kamp aangekomen wachtte ons een lekker avondmaal. Later in de zithoek kwam er
iemand aangelopen en vertelde zijn verhaal aan de bevertjes; zijn naam was Tchang,
zijn opa is ontvoerd en het magische Samurai zwaard is gestolen. Ze moeten tegen
22.00u 1 miljoen Yen anders zag Tchang zijn opa niet terug. Bij de geldsmokkelaar
konden ze aan geld geraken. Maar voor wat hoort wat, de bevertjes moeten zijn huis
opruimen want door al dat smokkelen heeft hij geen tijd om dat zelf te doen. Eenmaal
de bevertjes de 1 miljoen Yen hebben gaan ze naar de slechteriken en bevrijden opa
Tching. Terwijl we druk bezig waren Tching te bevrijden ging 1 van de slechteriken er
met het Samurai zwaard vandoor. De bevertjes overmeesterden hem en Tchang nam
het zwaard af. Nu waren ze weer allemaal samen en gelukkig. De dag was alweer
gered en iedereen kon in zijn nestje kruipen..
Maandag 13 Augustus ‘07
De 3de dag van het kamp of beter sportproevendag was
aangebroken. Zoals altijd begon
onze dag met een flinke
hoeveelheid beweging en een
stevig ontbijt, want de bevertjes
zullen zich vandaag van hun
beste kant laten zien bij de
sportproeven. Na de kattenwas was het zover. We
begonnen met de 50m sprint en 80m lopen en
eindigden met het verspringen. Iedereen deed het
schitterend, alhoewel?? Charlotte De Decker had een klein beetje probleempjes bij
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het lopen. Haar schoen wou niet blijven zitten en ze verloor hem constant. Nadat we
haar konden overhalen heeft ze het toch helemaal uitgelopen, proficiat.
Hier volgt de top 3:
80m lopen

50m Sprint
1. Ramon Demey en Simon Verschelden 11’51
Benno Mann
11’99
2.
3. Milo De Vos en Ghanima Van Goethem 12’41

1.
2.
3.

Ramon Demey
Simon Verschelden
Benno Mann

19’15
19’53
19’68

Verspringen
1.
2.
3.

Simon Verschelden
Simon Meyskens
Balder Mervillie

177 cm
167 cm
166 cm

In de namiddag was er weer een speciale activiteit voorzien deze keer een huifkarrit.
Om 14u stond de huifkar klaar dus allemaal opstappen. Een kleine 2 uurtjes zaten we
op de kar, maar het mocht gerust voor sommigen nog wat langer duren. Het leukste
aan de rit waren niet de kar of de paarden, maar de plassen die we passeerden of waar
de kar overreed, nietwaar Simon Meyskens, Simon Verschelden, Robin
Vercauteren, Balder Mervillie,…
Bij de hondenwas moesten we elkaar controleren op teken, Benno Mann zei:” Mijn
gevoorteblekjes lijken toch zo goed op die teken e Malac.” Het zijn geboortevlekjes
Benno J
Malac leerde hen nu het “Afscheidslied” aan. Terwijl we aan het zingen / oefenen
waren kreeg Robin Vercauteren het een beetje moeilijk want hij wou de bevertjes,
Keeo en Malac niet verlaten. Je zal ons nog wel zien hoor Robin, geen zorgen maken
J Bij het vrij spel was Simon Meyskens
boos op ?? ik zou het niet weten.. Malac
kon hem toch nog een beetje opvrolijken
door hem een hele mierennest te tonen
waar hij samen met Kidist Goffeau
gefascineerd zat in te porren en mee te
spelen.
Balder Mervillie, Simon Verschelden
en Milo de Vos hebben een mieren
kerkhof gemaakt voor de mieren die
Simon Meyskens en Kidist Goffeau
vertrappelden. De slechte mieren legden ze onder de stenen en de goede mieren onder
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het mooie gras afgebakend met takjes. Deze gingen naar de hemel en daarvoor hadden
ze een bootje gemaakt. Wat je allemaal niet kan doen met fantasie J
Voor we het wisten was het tijd om te verzamelen samen met de teerpootjes in de
zithoek van de wolven voor de BBQ. Terwijl al de leiding voor het eten zorgde
konden alle kindjes gezellig samen zijn, kletsen, zingen en onnozel doen..
Het was bijzonder stil in de hoek waar de bevertjes zaten, dus het was tijd om in ons
slaapzakje te kruipen. Wanneer iedereen lekker warm had vertelde Keeo het 8ste en
daarmee ’t laatste deel van het Beververhaal. Dat ging over de bevertjes die ouder en
ouder worden. Het wordt tijd om de rivier over te steken en richting de jungle te gaan.
Daar worden ze door Raksha opgewacht, krijgen ze een vacht en valt hun beverstaart
af. Nu zijn ze Teerpootjes geworden..
Slaap zacht.. want morgen is de grote dag
Dinsdag 14 Augustus ‘07
Vandaag is de grote dag aangebroken voor de bevertjes. Het is overgang..
Na de turnles en het ontbijt was het zover, om 10u verzamelde iedereen voor de poort
van de jv’s & jg’n. Op de overgang wordt er bekend gemaakt wie de sportprijzen
heeft gewonnen, wie het bevertje, welp,… van het jaar is en wie er overgaat naar een
andere tak.
Bevertje van het jaar
Gouden Medaille sport
Zilveren Medaille sport
Bronzen Medaille sport

Simon Verschelden
Kidist Goffeau
Lena De Vleesschauwer
Simon Meyskens

Proficiat allemaal, natuurlijk voor de anderen
ook. Ze hebben allemaal hun beste beentje
voorgezet.
Bij de sportproeven wordt er niet gekeken naar
wie de hoogste score heeft, maar naar het
bevertje die het meeste geëvolueerd is
gedurende
het hele
jaar. Bij
het
bevertje
van het jaar werd er rekening gehouden met:
hoeveel vergaderingen dat hij/zij heeft
meegedaan, hoeveel ‘punten’ hij heeft behaald
op de vergaderingen, hoe zijn inspectie was,
luistert hij / zij goed, doet hij goed mee met de
spelen,…
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Alle bevertjes gaan over naar de teerpootjes dus we beginnen met een schone lei in
het begin van het nieuwe scoutsjaar. Keeo gaat ons jammer genoeg verlaten bij de
bevertak en gaat helpen bij de Stam. Dank je wel Keeo voor de leuke tijd… Volgend
jaar komt er een nieuwe Keeo nl Narwal of Ikki. Malac blijft bij de bevertjes en krijgt
hulp van Mara (Tic Tac) en van Bianca (Bulle). Vaarwel Bevers…De Bevertjes doen
die een hele dag mee met de Teerpootjes als een echte Teerpoot.

Woensdag 15 Augustus ‘07
De dag waarop alle bevertje zo hebben gewacht; bezoekdag. Hun geduld werd lang op
de proef gesteld, maar daar waren de eerste ouders al. Hun geluk kon niet op. Na het
middageten waren al de eenheidsleiding ontvoerd en was het de taak van alle kinderen
en ouders om de 4 grote opdrachten te volbrengen en zo geld te verdienen voor de
leiding te bevrijden..
Nadat al de leiding veilig en wel terug waren en ons buikje vol zat was het voor de
bevertjes tijd om te vertrekken. Ook Malac ging vandaag al naar huis.. Ramon
Demey was wat triestig want hij wou nog een beetje blijven. Er zullen nog heel veel
kampen volgen, geloof me J
Dag bevertjes, veel plezier bij de teerpootjes volgend jaar
Wel wil ik nog de volledige Stam bedanken voor weer het overheerlijke eten, de
eenheidsleider Forel voor zijn grote inzet en natuurlijk ook Baribal en Beloega voor
hun even grote inzet in de Zwaluw. Zonder die bende zou een kamp niet mogelijk
geweest zijn.
Wij laten:”Niets en D..A..N..K..U..” achter
Tot wederschrijfs,
Malac
Wispelturige Timalia
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Ja beste ouders zoals jullie al konden lezen in het verslag van
Malac neem ik Keeo (Kongoni) afscheid van de Bevertjes. Ik
verlaat echter niet de scouts maar ik ga me nu wel engageren
om meer voor de eenheid te werken. Jullie zullen me dus wel
nog zien.
Malac heeft dit jaar ook voor de artikeltjes gezorgd die jullie te
lezen kregen over jullie bevertjes. Dit deed ze in het kader van
haar badge journalist en moet zeggen… ze heeft dat goed
gedaan. Proficiat Malac.
Ik wens ook nog Malac, Valkenoog en Nyala (voorheen Oribi) te bedanken om me te
helpen om er een leuk, aangenaam en ik mag wel zeggen een GESLAAGD jaar van te
maken. DANK U WEL!!! Zonder jullie was dit niet gelukt.
Ik wens ook de nieuwe Keeo (Narwal) en haar leidersploeg (Malac, Tic Tac en
Bulle) veel plezier bij de Bevertjes en even leuke tijden als ik daar beleefd heb.
Bever zijn is…FIJN!
Kalme Kongoni
Goyens Caroline
Dan geef ik nu graag het woord aan de nieuwe Keeo (Narwal) voor het programma
van de Bevertjes.

Dag Bevertjes, hier met de nieuwe Keeo. Ik dank natuurlijk de oude Keeo voor haar
jaren werking in de bevertak. Dank u. Ja ik ga niet veel meer zeggen behalve dat de
vriendjes van het woud mij juist iets in de oren fluisteren. Dit laten ze weten:
Zaterdag 1 september 2007

Vergadering om 14u00
Vandaag maken we kennis met de bevertjes en
spelen we heel veel spelen.

Zaterdag 8 September 2007

Vergadering om 14u00
We leren elkaar nog beter kennen. We spelen
heel veel spelen.

Zaterdag 15 September 2007

Vergadering om 14u00
Vandaag nemen we de bus naar een speelplein.
We maken ook kennis met de vriendjes van het
woud.
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Zaterdag 22 September 2007

Zaterdag 29 September 2007

Vergadering om 14u00
We horen vandaag een verhaal en spelen
daarop een grootspel.
Geen vergadering

Zaterdag 6 Oktober 2007

Vergadering 14u00
Jaja, bevertjes vandaag gaan we wat
techniekjes zien. Maar het leuke er bij is dat
we naar een speeltuin gaan.

Zaterdag 13 Oktober 2007

Vergadering om 14u00
Vandaag komt de verhaaltjes vrouw nog eens
langs met een verhaaltje. Ook spelen we een
grootspel.

Zaterdag 20 Oktober 2007

Vergadering om 14u00
Bevertjes hebben grote tanden en die moeten
proper zijn. We leren daarom hoe we onze
tanden moeten poetsen. Ook leren we onze
schoenen toe te doen. Breng allemaal jullie
tandenborstel, tandpasta en bekertje mee.

Jaja, het kamp is weer aangebroken. Hopelijk gaan jullie allemaal mee. Dan wordt
het een leuk kamp. Wat jullie mee moet hebben vind je van voor in het boekje.
Inschrijven kan bij de eenheidsleiding of door overschrijving.
Zaterdag 3 November 2007

Geen vergadering

Zaterdag 10 November 2007

Vergadering om 14u00
Vandaag horen we de verhaaltjes vrouw terug.
Ook spelen we heel veel spelletjes.

Zaterdag 17 November 2007

Vergadering om 14u00
We gaan vandaag ons eigen stad leren kennen.
Dit aan de hand van sporen, foto’s en
opdrachten.

Zaterdag 24 November 2007

Geen vergadering

De rest willen de vriendjes van het woud nog een beetje geheim houden tot in het
volgende boekje.
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Wij vragen aan de ouders om alle kinderen een jas mee te geven en 50cent voor de
cola of ander drankje te drinken elke vergadering. Er is ook een mogelijkheid om een
koek te kopen daarvoor vragen wij 50cent.
Indien een Bevertje vragen heeft, of niet kan komen, kan hij/zij altijd bellen naar:
Keeo ( Charlotte Clarysse ) : 0486/60.02.95

Bever zijn is …… Fijn

Keeo
Clarysse Charlotte
Bereidwillige Narwal
0486/60.02.95
TAKLEIDSTER BEVERTJES
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Teerpoten: Grote Jacht 2006
Zoals steeds een niet te missen tijd vol spanning
en avontuur. Het verslag van de teerpoten!

Dinsdag 7 augustus 2007
Vandaag kwamen de teerpootjes toe in ons
prachtig bos in Lommel, alwaar zij hun oogjes de
kost konden geven aan al het moois dat hen
omringde. Zithoeken, tentjes, vlaggemast en een
heuse poort stonden reeds recht dankzij de talrijke
welpenleiding op voorkamp. Zij hebben zes
dagen het bos onveilig gemaakt met het sjouwen
van balken, sjorren van constructies, opstellen van
tenten, ontschorsen van balken, maken van
kampvuurtjes, … en maken van veel leute. De
leiding van het voorkamp was dus al helemaal
ondergedompeld in de kampsfeer. Nu de kindjes nog. Het begon al goed. Zo had
Maarten Depoortere al meteen last van een lastige tor. We zaten in onze metdoeken-gecamoufleerde zithoek wanneer Maarten in paniek sloeg. De lastige tor
bleef de jongen maar lastig vallen waarop hij het beest probeerde weg te slaan.
Eenmaal het beestje op de grond, beleefde het beestje zijn ergste nachtmerrie want
het werd nijdig door Maarten platgestampt, gevolgd door een welgemeende slaak
van vreugde. (Laat het een les zijn voor de andere lastige beestjes eh…)
Na het installeren van ons
gerief in de tentjes en de
nodige uitleg over het kamp
konden we gaan eten. In het
eerste middagspel moesten we
de stad Haruo van de
ondergang redden. De slechte
tovenaar Aiko had zich tot
keizer van de stad benoemd
en bracht leed aan het volk.
Twee samoerai kwamen dan
ook hulp vragen aan de
teerpoten om de slechterik te
verslaan. Hiervoor moesten ze
meester worden in de
samouraileer. Zo leerden ze onder andere de afschriktechniek ‘Sumo Tchi’. Toen de
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teerpoten
op
het
einde
geconfronteerd werden met de
tovenaar Aiko en zijn kompanen
wisten de teerpoten hem te slim af
te zijn met hun nieuwe techniek. En
het werkte. Massaal schreeuwden
ze ‘Sumo Tchi’ met de nodige
beweging en de vijand verschoot
echt! Heel even wisten ze niet meer
wat te doen waarop het gevecht
kon losbarsten. De vijand werd
verslagen. Hun zege werd gevierd
met een vieruurtje.
‘s Avonds kropen we gezellig met zijn allen in onze zithoek om te luisteren naar een
mooi verhaal, gevolgd door een toffe zangles.
Later op de avond werd Ko ontvoerd. Al gauw kwam er een inspecteur die ons
vertelde hoe we de ontvoerder konden uitschakelen. Eerst gingen we naar een vriend
om een soort gas dat de ontvoerder doet flauwvallen. We slaagden erin de ontvoerder
mee te lokken en hem te bedwelmen met ons gas. Ko werd bevrijd en was meteen
terug de onze. De teerpootjes vertelden Ko dat ze in het avondspel ‘vermoord’ was
geweest. Haha…
De slechterik werd meegenomen door de inspecteur en de teerpootjes zochten hun
warme nestje op om dodo te doen.
Woensdag 8 augustus 2007
Na een stevige turnles en ontbijt was het tijd voor de dagdagelijkse inspectie en
kattewas. Dan leggen de teerpootjes hun bedje goed en zorgen ervoor dat hun tent
proper ligt. Verder gaan zij hen gaan opfrissen en worden de tandjes en haartjes onder
handen genomen.
Tijdens de sport konden de teerpoten zich volledig uitleven . We deden zowel de 60m
sprint als de 400m lopen.
In de middag was het even zoeken vooraleer Pieter Verschueren zijn ‘themapakket’
vond. (themakledij dus, dat we alle namiddagen aandeden om te spelen in ons thema
van Japan).
De geest van de Fujivulkaan had zijn rustplaats verlaten en dit bracht slechte
gevolgen met zich mee voor de lokale inwoners. De teerpoten snelden de Japanner
Juku meteen ter hulp. Via burgemeester Murati beraamden we een plannetje. De
oplossing voor ons probleem stond neergeschreven in een oud boek dat in de kelder
van de vorige burgemeester lag. Het huis was reeds gesloopt maar het boek vonden
we terug onder het zand. Om de geest terug te lokken naar zijn schuilplaats moesten
we hersenen, oorsmeer, bloed en babytraantjes verzamelen en aan de geest geven.
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Toen Elena Le Blon de geest tijdens het spel zag, vond ze hem blijkbaar lief want ze
gaf hem een bloemetje. Als dat niet lief was… Uiteindelijk kreeg de geest waarom
het vroeg en genoot hij met volle teugen van het afschuwelijk brouwseltje (volgens
menige teerpoot nog vrij lekker…). De geest zou nu terugkeren en de teerpoten
gingen ook huiswaarts.
We luisterden vandaag al eens naar de vele grappen die de teerpoten wisten te
vertellen. Zo konden we dan de beste overhouden voor de kampvuuravond, de laatste
avond van het kamp.
Tegen de avond kregen we vreemd bezoek.Twee mysterieuze figuren met een grote
koffer kwamen vanuit de bossen aangewandeld. Ze stelden zich voor als Boris en Ali
en waren op zoek naar de
markt. Boris mocht van zijn
vrouw niet naar huis
vooraleer ze alles uit hun
koffer hadden verkocht. De
wolven en de teerpoten
zaten rond een gezellig
kampvuur en Boris en Ali
zetten
zich
neer
en
vertelden honderduit. De
twee
heren
maakten
duidelijk
spannende
avonturen
mee
waar
iedereen maar al te graag
naar kwam luisteren.Na
afloop van hun verhaal
kregen we de inhoud van hun koffer…snoepjes!!! We sloten dan ook een deal om
elke avond af te komen naar ons kamp en ons te entertainen met hun verhalen.
De avond verliep vlot tot Keoo en Cholo ’s avonds ineens heel zot deden. Ze maakten
ruzie met elkaar en liepen daarna weg. De superheroes Superman en Wonderwoman
kwamen snel tevoorschijn om ons te helpen. Superman was supergrappig (stel je
voor: Mang in een veel te klein spannend pakje…). De helden legden ons uit dat de
gemene Jojo alle mensen op aarde slecht wou maken en daarvoor een gevaarlijke stof
had doen ontsnappen. Keoo en Cholo moeten die slechte stof ingeademd hebben. De
enige remedie om de leiding terug normaal te maken was het toedienen van
krytoniet! Dit konden we halen bij de bosbewaker. We namen Keoo en Cholo
gevangen door ze op de grond te leggen en dwongen hen het kryptoniet op te drinken.
Gelukkig werden ze terug de oude zodat de kindjes opgelucht konden gaan slapen.
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9 augustus 2007
Drup…drup…drup…regen! Door het slechte weer werden we gedwongen zoveel
mogelijk in de tenten te blijven. In de middag kriebelde het toch bij iedereen om te
spelen en speelden we een aangepaste versie van ganzenbord rond de wasblokken.
Veel geloop en getik kwam aan bod. Het spel werd gewonnen door René Rombouts
die terecht trots was op zijn overwinning!
Tegen het vallen van de avond kregen we terug het boeiend gezelschap van Boris en
Ali die menige welp weer tot verbazing bracht. Ook hadden zij in hun koffer weer
een hapje en drankje voorzien voor iedereen.
De regen was weggetrokken en het bos lonkte. We trokken de bossen in en kwamen
ongemerkt terecht in de jungle. Mowgli was ontvoerd door de Bandarlogs en nu
moesten wij zo snel mogelijk Kaa de gevreesde python gaan halen. Baloe en
Bagheera waren ook van de partij en samen trokken we ten strijde tegen de apen. We
versloegen de apen, die opgegeten werden door Kaa en bevrijdden Mowgli. De rust
was terug in de jungle en het was intussen ook bedtijd voor de teerpootjes. Slaapwel.
10 augustus 2007
Door de tent zag je ze al … die mooie zonnestralen! Vandaag zou een mooie
zomerdag worden. Na de turnles, het ontbijt en de inspectie, leerden de teerpoten
alles over sluipen. Natuurlijk speelden we hierop een spel en konden we ons allemaal
camoufleren. Na deze techniek werkten we de sportproeven verder af. Iedereen zette
zijn beste beentje voor tijdens het ver - en hoogspringen dat traditioneel werd
afgesloten met een sprong van Mang op grote hoogte!
Hier de resultaten van het kamp:
400 m lopen
60m sprint
1.Charlotte Wright 1.Depoortere
Maarten

2. Arne Bovijn

2. Charlotte
Wright

3. Arne Stroo/
Kilian Van
Herbruggen

3. Arne Stroo /
Kilian Van
Herbruggen

Hoogspringen
1. Lore Wauters/
Charlotte Wright /
Killian Van
Herbruggen
2. Raoul
Rombouts /
Maarten
Depoortere
3. Arne Bovijn /
Arne Stroo

verspringen
1. Kilian Van
Herbruggen

2. René Rombouts

3. Maarten
Depoortere
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’s Middags hielpen we een Japanse vrouw. Verschillende rivieren in Japan waren
overgelopen en nu stonden al de velden onder water. Na veel opdrachten, geloop en
getik, slaagden de teerpoten erin de slechten (namelijk de Vuurschaduw, de
Vuurgloed en de Vuurwind) te overwinnen en de velden te herstellen. Opnieuw zege
in het Teerpotenkamp. Maar hoelang zou de rust zijn teruggekeerd?
Na het avondeten zullen
sommigen het al gemerkt
hebben:
…het
eenheidsavondspel
zat
eraan te komen. Vele
leiding die geheimzinnig
beginnen doen, …anderen
die zenuwachtig worden,
…veel gekibbel onder de
leiding en maar normaal
proberen doen tegen de
kindjes, … kindjes die
onraad ruiken… Spannend
want dan spelen we een
avondspel met heel de eenheid, groot en klein samen! De Wolven en de Teerpoten
werden samengepropt in de Wolvenzithoek en kregen een mega zangles van Chua en
Ikki. De zithoek van de wolven was in de hoogte gebouwd en dat heeft onze grijze
zus geweten. Het schaapje viel tijdens de zangles plots naar beneden, door twee
balken door. Gelukkig had ze geen pijn maar integendeel de slappe lach!
Niet veel later …werden de kindjes opgeschrikt door vreemde mensen met een
bepaalde muziekstijl. Ze lokten ons mee naar het stafkamp waar de andere takken
ook verzameld stonden , begeleid door vreemde types: punkers, gothic, hippies, hip
hoppers, … Al deze groepen wilden een plekje veroveren op het festival dat
binnenkort zou plaatsvinden. De festivalorganisator had echter nog maar één plekje
vrij op zijn affiche en stond nu voor een moeilijk keuze. De eenheid werd verdeeld in
verschillende groepen en gingen mee met een aantal van die muziekstijlen. Door
allerlei opdrachten te doen kon er uiteindelijk een winnaar uit de bus komen. De
opdrachten waren heel verschillend. Het spel was leuk en iedereen leefde mee met
hun muziekstijl. Bij een spontane ontmoeting met een andere groep was het dan ook
niet ondenkbaar dat er bepaalde strijdliederen gezongen werden. Zo zongen de leden
van de groep van de hippies ‘…wij zijn goe, de anderen zijn ahoe!’ , uitgevonden
door onze felle meid Jacobe Haeck. De laatste opdracht vonden velen wel heel erg
leuk. We moesten luisteren naar allemaal liedjes die door elkaar afgespeeld werden
op een mp3-speler. Achteraf moesten we alle liedjes een stukje kunnen nazingen. En
leute da we hadden…! We konden ze allemaal! Eens alle opdrachten gedaan begaven
we ons met onze groep naar de wagen die onze muziek afspeelde. Als één chaotisch
bende bij elkaar, want de wagens stonden maar enkele meters van elkaar verwijderd.
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The Doors, een waar fenomeen destijds, is helaas niet echt meer zo gekend bij de
huidige generatie (hé gidskes en verkenners!). Enkel de leiding kende blijkbaar nog
de hits ‘Break On Through’ & ‘Light My Fire’, is het niet Ferao en Raksha ? (Zelfs
onze eenheidsleider Forel keek maar raar op van deze muziek, hm…)
De festivalleider kwam echter niet tot een besluit over wie nu op de affiche mocht
staan en er braken rellen los tussen de verscheidene groepen. Ineens kwam de
oproerpolitie ertussen. De politie probeerde de kinderen ervan te overtuigen dat de
muziekmensen eigenlijk slecht waren en het festival een dekmantel was voor illegale
praktijken. Zij dus maar snel proberen weglopen… (waar is dat volgend festival?).
De eenheid verzamelde terug per tak en ieder ging gaan slapen.
11 augustus 2007
Opstaan, turnles, ontbijt … heerlijk genieten van de warme zon! Aangezien we
ongeveer halverwege het kamp zitten, werden alle bedjes uit de tenten gehaald en de
tenten eens mooi uitgeveegd en voldoende verlucht. Wat later was het tijd voor dag
der raden. Dan mogen de teerpoten hun mening geven over verscheidene aspecten
van het kamp: eten, drinken, technieken, spelen, leiding, … . In de namiddag lieten
we onze themakledij voor wat het was en besloten te genieten van het mooie weer
met aangepaste waterspelen. Mang en Raksha raakten het maar niet eens over wie
de beste leider was in spelen. Dus deelden we de teerpoten in twee groepen en gingen
we het duel aan. Raksha lag voorop in het begin, maar Mang haalde haar geleidelijk
in en won uiteindelijk het spel. Tijdens de laatste opdracht stonden we allemaal op
onze kousen op het gras waardoor lopen niet zo vlot ging. Toch kon de wolvenleiding
het niet laten emmers water over onze leiding te gooien! Zo werden Mang, Ko en
Raksha natgemaakt.De andere leiding bleef min of meer droog. Raksha kreeg echter
de emmer water bedoeld voor Cholo ook over zich heen waardoor zij wraak zou
nemen. Haar poging op een onbewaakt moment een emmer water te gooien, mislukte
echter. (Maar bij deze, Cholo, beloof ik dat de wraak ooit nog zal komen…J)
Na het vieruurtje gingen we ons wassen en daarna oefenden we nog wat voor de
kampvuuravond. Tijdens het dagelijks verhaaltje van Boris en Ali ging het over een
aapje Rikketikketavi. Er kwamen vele slangen voor in het verhaal. Zo heb je
ratelslangen, cobraslangen… en volgens Pieter ook ‘tuinslangen’! ’s Avonds hielden
we het rustig en hielden we onze jaarlijkse scoutsquiz. Die is heel belangrijk omdat je
dan veel puntjes kan behalen die meetellen om beste teerpoot van het jaar te worden.
De kindjes zaten gezellig aan het kampvuur terwijl Raksha de quiz afnam. Maar
aangezien vele oogjes toevielen besloten we de quiz vroegtijdig te stoppen en de
kindjes in hun bedje te steken.
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12 augustus 2007
Opstaan! Vandaag mochten we ons uniformpje aantrekken. Waarom zou je zeggen.
Wel vandaag zou heel speciaal worden want we gingen zwemmen, samen met de
Wolven! Aangezien ons zwemparadijs zich in Neerpelt bevond, hadden we veel tijd
uitgerokken voor deze uitstap. We vertrokken al om kwart na tien te voet naar het
station van Lommel. Dat ligt immers niet zo ver van het kamp. Na een tiental
minuutjes treinen waren we al in Neerpelt alwaar onze korte tocht naar het zwembad
begon. Toegekomen nam de leiding de sandwich’kes en de eiersalades en begonnen
ze massaal te smeren en uit te delen. Na onze honger te hebben gestild hielden we een
korte siësta om ons daarna volledig op het zwemparadijs te storten. En een paradijs
was het ook: een golfslagbad, wildwaterbad, bad met warm water & bubbelbad,
sauna, stoombad, … . Wat wil een mens nog meer? Voor iedereen was het warme
water eens een leuke afwisseling. Toen ons velletje gerimpeld was en we geen water
meer konden zien, gingen we terug naar huis. Aan het station van Lommel kwamen
Chua, Forel en Baribal de teerpootjes oppikken met de wagen. De wolven stapten
moedig door (of was het lopen J?). Op het kamp toegekomen kregen we morele
opvoeding van Mang. Het onderwerp was pesten en plagen. We leerden daaruit dat
plagen kan onder vrienden en is positief bedoeld. Maar dat pesten kwetst en dus niet
kan! Na het avondeten deden we nog een stukje verder met de scoutsquiz. Arman
Zilyas had het moeilijk om bepaalde antwoorden te geven. Nochtans had hij de uitleg
de dag ervoor nog gekregen. ‘Ik probeer te onthouden, maar mijn hart laat het niet
toe’ vertelde Arman. Megane De Boever moet moe geweest zijn want tijdens 3
vragen herhaalde zij gewoon de vraag als antwoord. Pieter dan weer heeft een rijke
fantasie want volgens hem was het beroep van de ouders van Mowgli namelijk
fotograaf! Jaja … Niet veel later was het bedtijd.
13 augustus 2007
Opstaan,
uniform
aandoen,
stevige stapschoenen, want
vandaag gaan we op explo!
Na het ontbijt vertrokken we in 3
groepen. Aan de hand van
aanwijzingen en vraagjes volgen
wij dan een bepaalde weg.
Bruno De Vos was zo
geconcentreerd de tocht aan het
volgen op papier dat hij zelfs
tegen een boom liep! Goed maar
dat er geen schrammetjes waren.
Het eten was voorzien bij een
frituur in Lommel city. De zaak was gesloten maar voor ons maakten ze een
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uitzondering. We mochten gezellig in de tuin van de frituur eten. Dat was wel
plezant. De andere takken kwamen ook eten in dezelfde frituur. Tegen dat wij daar
dus aankwamen waren de wolven net ook aangekomen en waren de jvg’s er ook.
Groot en klein werd bediend en we konden genieten van de lekkere frietjes met
frikandel.
Na het eten rustten we nog even uit. Spelen in de tuin, in in de zon liggen, of spelen

met de konijntjes! De eigenaars hadden konijntjes in de tuin in een hok. We mochten
ze naar hartelust oppakken en strelen. Dat werd dan ook massaal gedaan. De beestjes
kwamen geen aandacht te kort. Zelfs de allergrootsten genoten van de schattige
diertjes, nietwaar Mor, Chua, Raksha?
Intussen was het alweer tijd om nog een stapje in de wereld te zetten en groep per
groep vertrokken we terug. Chua reed met de wagen rond voor de teerpoten en
wolven om te kijken of alles goed verliep. Ook had zij extra drinken bij. Haar auto
was heel geliefd want telkens de
teerpootjes haar auto zagen
vlogen
ze
er
naartoe.
Tja…meerijden mocht toch niet.
De tocht eindigde aan een grote
speeltuin. We speelden een
beetje en aten nog snel een ijsje
alvorens we weer naar huis
vertrokken. Chua, Cholo en
Linsang kwamen ons ophalen
met de auto. Aangezien we niet
met zijn allen in 3 auto’s geraken, keerden we al met een paar leiders en wat flinke
teerpoten terug tot Chua, Cholo en Linsang de eerste helft al had afgezet op het
kamp en ons kwam oppikken. Waarvoor dank.
Eenmaal terug op het kamp hielden we een gezellige BBQ samen met de wolven en
bevers. Het was lekker en gezellig. De gitaar werd zelf bovengehaald en we zongen
allemaal mee met ‘Mia’ van Gorki. Voor de rest zongen we ook nog wat scoutsliedjes
en sloten de avond af.
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14 augustus 2007
De dag van de overgang !!! In september verlaten velen kindjes de oude tak om naar
een nieuwe tak te gaan. Op de overgang worden de kindjes voor één dag al ingedeeld
in hun nieuwe tak en brengen zij daar een dagje in door. Voor de leiding geldt net
hetzelfde: leiding die naar een andere tak gaat, leiding die de tak verlaat of leiding die
de tak komen versterken. Het is steeds weer een vrij emotionele dag, voor iedereen!
Het afscheid nemen van je oude teerpootjes en van bepaalde leiding doet wel een
beetje pijn. Maar het is ook spannend want je krijgt nieuwe kindjes bij en soms ook
leiding, zoals bij ons het geval was.
We verzamelden om 10u aan de open vlakte voor het jvg-kamp. Alle takken stonden
verzameld. Elke tak beloonde kindjes voor hun prestaties. Bij de Teerpoten ga ik
beginnen met de sportprijzen. De sportprijzen gaan elk jaar naar hij/zij die het best
geëvolueerd is tijdens het jaar.
Dit jaar gaat brons naar Bruno De Vos, zilver gaat naar Jakobe Haeck en goud gaat
naar Raoul Rombouts!
Opnieuw hadden we een teerpoot van het jaar (is degenen die de meeste punten
behaalde dit jaar door veel naar vergaderingen te komen, technieken af te leggen
enz). Dit jaar was Rozan Michiels onze beste teerpoot. De beste teerpoot van het jaar
wordt eveneens de nieuwe grijze zus/broer van de teerpoten. Zij of hij krijgt dan twee
vachtjes op het
uniform gespeld
en mag dit een
heel jaar dragen
als eer. Verder
worden zij heel
het jaar grijze
zus/broer
genoemd.
Rozan was dit
jaar al grijze zus
(en ze zou dit
dus nog een
jaartje worden)
maar aangezien
zij overgaat naar de wolven, moeten wij een nieuwe grijze zus/broer hebben. De
tweede beste teerpoot was Arne Stroo. Hij blijft bij de teerpoten en werd onze nieuwe
grijze broer!
Verder hadden we ook nog het beste kampnest. Dat is het nest dat het meest aan
elkaar hangt op kamp en het meest zijn best doet. Dit jaar was die eer voor het gele
kampnest!
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Aan allen een dikke proficiat.
Een heel pak van onze teerpoten zaten nu al twee jaar bij ons en gingen over naar de
wolven.
Ineens gingen al die vertrouwde gezichtjes weg. De leiding zal jullie missen maar het
ga je goed. Verlaten de teerpoten en gaan naar de wolven: Bovijn Arne, Depoortere
Maarten, Michiels Rozan, Rombouts René, Rombouts Raoul, Tack Vic, Van
Herbruggen Kilian, Wouters Lore, Parker Judith, Wright Charlotte, Zilyas Arman,
Coppejans Kediest en Benzaaza Remco.
Wij verwelkomen ook heel wat nieuwe kindjes in onze tak. Zo komen alle Bevertjes
over!
Wees welkom. Hopelijk maken jullie er een even mooie tijd van als uw voorgangers.

De leiding…
Elk jaar zijn er toch weer heel wat verschuivingen onder de leiding. Zo verlaat onze
geliefde Mang ons en de eenheid omwille van studies. Mang (Ekster), je was een
geweldige leider! We hebben vele onvergetelijke momenten meegemaakt. Welnee ’t
is geen vaarwel!
Tevens nemen wij afscheid van Shikaï (Collie) die de eenheid verlaat omwille van
werk. Zij kan de scouts niet meer combineren met haar werk. Zij is dit jaar dan ook
maar een paar vergaderingen kunnen komen. Bedankt voor de vele mooie jaren bij de
teerpoten. We zullen je nooit vergeten!
Verder zijn er ook een aantal leidsters die naar een andere tak gaan. Zo verlaten Chua
(Mara) en Ikki (Narwal) onze tak en gaan over naar de Beverleiding.
Leuker nieuws is dat de Teerpootleiding ook wordt aangevuld met nieuwe leiding!
Cataras komt over van de Verkenners-Gidsenleiding en wordt eerste assistent
takleidster.
Cholo komt over van de stam. Hij speelde het afgelopen jaar al af en toe mee met ons
en de bevertjes en besloot om volwaardig leider bij ons te worden.
Verder wordt onze tak aangesterkt met Yak en Tokeh die overkomen van de
Verkenners-Gidsen.
Ik hoop dat het even leuke tijd wordt als bij jullie voorgangers. Zij waren fantastisch.
Hoop later van jullie hetzelfde te zeggen.
De teerpootleiding bestaat nu dus uit: Oribi (Raksha), Cataras (Kaa), Toepaya (Ko),
Cholo, Yak en Tokeh. De jongensleiding zal dan ook nog een mooie junglenaam
krijgen.
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Om terug te gaan…
Nadat kindjes en leiding waren
overgegaan naar hun nieuwe tak kon
de dag van start gaan.
Na het middageten en de siësta kon
de middagactiviteit doorgaan. Tijd
om de nieuwe kindjes en leiding te
dopen. Zij moesten een aantal
proeven doorstaan. De overgebleven
teerpootjes en oude leiding keek
aandachtig toe of alles goed verliep.
En ja hoor …het liep goed. Het was
natuurlijk leuk om te zien. Op het einde mochten alle kindjes dan samen onze Kaa,
Cholo, Yak & Tokeh beschilderen! Dat vonden de kindjes wel leuk. Daarna nog een
beetje shampoo in het haar wrijven en ze zagen er best grappig uit! We gingen ze
daarna eerst nog in
de
wasbakken
proberen leggen met
alle kraantjes open
(of de tuinslang
aanspreken), maar
besloten wijselijk dit
toch maar niet te
doen. De kans op
een weerwraak zou
veel te groot geweest
zijn want het was
vier tegen twee.
Want Ko en Raksha
waren de enige oude
teerpootleiding.
’s Avonds liepen we een jongen en meisje tegen het lijf die onze hulp vroegen. Ze
wilden later op de avond naar een vrijgezellenbal gaan om een lief op te doen maar
hadden geen mooie kleren. Toeval wou dat we net ervoor reclame hadden gekregen
voor een kledingszaak van iemand. Wij daar naartoe. We bleken de eerste klanten
van de dag te zijn waardoor we geen geld hoefden te betalen. We moesten een aantal
proeven doen en konden zo mooie kleren bemachtigen. Koen en Sientje zagen er
tegen het einde subliem uit en vertrokken supergelukkig naar het bal. Voor de kindjes
was het bedtijd.
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15 augustus 2007
Bezoekdag! Na het ontbijt verschenen hier en daar de eerste ouders. We deden snel
een kattewasje & inspectie en knuffelden intussen al eens snel onze mama of papa.
Daarna trokken we het bos in om onze sketches voor de kampvuuravond nog wat te
oefenen. Na het middageten gingen klein en groot bij hun mama. Na een uurtje werd
de rust verstoort. Enkele leden van de Akatsuki bende hadden onze eenheidsleiding
ontvoerd en wilden losgeld. Daarvoor moest heel de eenheid opdrachten doen om zo
geld te verdienen. Op het einde gaven we het geld aan de Akatsuki bende maar ze
aanvaardden het niet en er ontstond een gevecht. Enkele ninja’s kwamen ons helpen
om de bende te verslaan en we kregen onze eenheidsleiding terug. Het was nu tijd
voor een welverdiende vieruurtje. Niet veel later namen we afscheid van mama en
papa en ging het kampleven weer gewoon verder.
’s Avonds hielpen we Michiel en Amber. Ze waren hun speelgoed verloren en wilden
dit graag terug. De speelgoedgod wilde ons helpen in ruil voor goud. Dit konden we
onder andere halen bij Shirley een lief meisje dat in het bos woonde. Iedereen deed
zijn best om Shirley aan het lachen te brengen. Dit lukte voor de een al wat beter dan
voor de ander. Shirley gaf ons uiteindelijk het goud en zo kwamen we te weten waar
het speelgoed zich bevond. Eind goed, al goed en de teerpootjes namen afscheid en
kropen in hun warme bedje.
16 augustus 2007
Vandaag oefenden we veel voor onze sketches want vanavond was het
zover…kampvuuravond! Dit betekend ook het einde
van het kamp dus werd ons kamp ook afgebroken.
Terwijl de teerpootjes ’s middags nog een strategisch
spelletje Zeeslag speelden, braken enkele leiders het
Teerpotenkamp af. Constructies werden neergehaald
en tenten zoveel mogelijk afgebroken.
Een laatste vieruurtje, een grondige schrobbeurt en
wat oefenen later was het zover. Met heel de eenheid
verzamelden we rond twee kampvuren in het
stafkamp. Onze gezellige laatste avond werd ingezet.
We zongen vele liedjes en elke tak bracht weer
hilarische sketches. De wolvenleiding leidde de
avond en ze deden dat goed want iedereen vond het
een geweldige avond. We zongen met zijn allen nog
een laatste keer het avondlied en kropen dan allemaal
onder de wol.
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17 augustus 2007
Met weemoed stonden we vandaag op. Het was terug tijd om naar huis te gaan. We
maakten onze valiezen en braken de laatste tentjes af. De teerpootjes konden intussen
hun mening kwijt over het kamp tijdens de Dag der Raden. Na het middageten
duurde het niet lang of de bus was er al. Samen met de leiding gingen we naar de bus,
en verzamelden we met alle takken. We zongen ons groot afscheidslied en namen
afscheid van de leiding die op kamp achterbleef om de resterende tenten en dergelijke
nog af te breken. De kindjes gingen op de bus met Mang en Raksha die hen veilig en
wel naar Gent bracht.
Daar zag iedereen snel hun ouders en weg waren ze.
Het was alweer een geslaagd kamp! Ik heb veel lachende gezichten gezien zowel bij
de kindjes als de leiding. Bedankt aan iedereen die dit jaar meegeholpen heeft bij de
Teerpotentak. Voor de rest wil ik nog Forel, Baribal, Beloega en de GooFooSquad
bedanken voor ons weer een onbezorgd kamp te hebben gegeven. Dank je wel!

Raksha
Onzekere Oribi
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Programma Teerpoten voor de komende weken
Ziezo, dat was het kampartikel van het voorbije groot kamp.
Dit jaar gaan we er weer een felle lap tegen geven!
Wat brengen de teerpoten elke vergadering mee:
- een regenjas
- €0,50 voor de cola of een eigen drankje
Als uw kind niet naar de scouts kan komen, gelieve de leiding te verwittigen op een
vergadering of door een telefoontje naar Raksha: 0494/15.12.03
De scouts start om 14u en duurt tot 17u30. Soms verzamelen we om 10u om op
uitstap te gaan. De laatste zaterdag van een maand is het geen scoutsvergadering.

15 september 2007: 14u tot 17u30
De teerpoten gaan op uitstap, maar dat is niet het enige want we krijgen het eerste
deel van Mowgli’s grote avonturen in de jungle te horen.
22 september 2007: 14u tot 17u30
We leren de teerpooteisen en spelen bovendien veel spelletjes. Die vergadering zal er
ook iets speciaals gebeuren met Cholo, Tokeh en Yak.
29 september 2007: geen scouts, De leiding schoolt zich bij op leidersweekend.
6 oktober 2007: 10u tot 17u30
Wij gaan naar de Blaarmeersen om naast een groot spel nog andere kleine spelletjes
te spelen.
Extra mee te brengen: een lunchpakket en €0,50 voor de cola.
13 oktober 2007: 14u tot 17u30
De teerpoten krijgen die dag een mooi sprookjesverhaal te horen. Daarnaast spelen ze
een spel op jungledieren en andere spelletjes.
Denk al eens aan kampgeld te betalen!!
20 oktober 2007: 14u tot 17u30
Die dag spelen we een groot spel in de bossen van Wondelgem. Vergeet dus je
tramkaart niet of €1,60.
Dit is ook de laatste kans om uw kind in te schrijven voor het herfstkamp !!
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27 oktober tot 31 oktober 2007
Herfstkamp, meer uitleg is te vinden in de speciale kampfolder. Daar staat ook een
lijstje in wat een teerpootje allemaal mee moet hebben om zo’n kamp te overleven.
3 november 2007: geen scouts
10 november 2007: 14u tot 17u30
In het grote jungle woud van Mowgli zijn er enkele dieren die meer doen dan enkel
eten en slapen. De teerpoten krijgen die dag dus eens uitleg over die ‘speciale’
gevallen.
De teerpoten kunnen die dag ook hun teerpooteisen afleggen.
17 november 2007: 14u tot 17u30
Zoals elke padvind(st)er het behoort, leren de teerpoten om sporen te volgen om zo
een hele tocht af te leggen.
24 november 2007: geen scouts
1 december 2007: 10u tot 17u30
Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint, …
Als Sinterklaas het niet te druk heeft, dan stopt die misschien wel even aan ons
schooltje.
Meebrengen: lunchpakket
8 december 2007: 14u tot 17u30
De teerpoten tonen die dag hun vaardigheden in het balwerpen, koprollen, het
evenwicht bewaren en het haasje-over-springen.
Na het herfstkamp komt er een nieuw ‘Steeds bereid’-boekje uit, waarin de
kampverhalen en de activiteiten van december tot april staan beschreven.
De kampfoto’s of foto’s van vergaderingen kan je bekijken op onze website:
http://www.dezwaluw.org/ onder de rubriek fotoalbums of teerpoten.
Raksha
De Cremer Karolien
Onzekere Oribi
0494/15.12.03
TAKLEIDSTER TEERPOTEN
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Wolven: De Grote Jacht 2007
Welkom allemaal en zet u schrap voor het enige echte kampverslag van de Wolven.
7 augustus
Het Groot Kamp, iedereen heeft er al van gehoord: slapen in tenten, geen elektriciteit,
hoe gaan we dat overleven??? Voor veel
Wolfjes was het dan ook de eerste keer dat ze
Aankomst in het
zo lang van huis zouden zijn. Maar soit, na
Kattenbos
een afscheidskus en/of –knuffel van mama en
papa konden we eindelijk vertrekken. De
verhalen
van
een
maand
vakantie
circuleerden al snel rond, waardoor de tijd op
de bus voorbijvloog.
Stipt om 11h hield de bus halt in het
Kattenbos te Lommel. En wie stond de
Wolven daar op te wachten: jawel, Chil,
Ferao, Mor en Phao. Verrassing! Het is namelijk zo dat de leiding elk jaar al een
week op voorhand het bos omtovert tot een echt kamp. Tenten opstellen en de zithoek
en andere constructies maken, het hoort er allemaal bij.
We maakten er direct gebruik van, want in de zithoek kregen we te horen wat mag en
wat niet op kamp, wat te doen bij noodsituaties enz. Aansluitend gaf Mor onder de
noemer “kampverkenning” tekst en uitleg bij de kampen van de Teerpoten, Bevers,
Verkenners/Gidsen, Jongverkenners/Jonggidsen en VT’s.
’s Middags werden de Wolven na hun siësta meteen in het Japan van een paar
eeuwen geleden gegooid. Er waren enkele Shoguns (machtige militaire leiders in
Japan) die België wilden veroveren en op de Wolven afstormden. Gelukkig kwam net
op tijd een vredelievende, maar daarom niet minder angstaanjagende Ninja op het
toneel. Hij verjoeg de Shoguns van het kampterrein en vertelde dat de Wolven echte
Ninja’s moesten worden, want die vreesden de Shoguns het meest. Tot aan het
vieruurtje toetsten andere Ninja’s via proeven of de Wolven die status waard waren.
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Uiteindelijk toonden de Wolven de Shoguns hun nieuwe vaardigheden en beloofden
de Shoguns nooit meer het Belgisch grondgebied te betreden.
Nu was het tijd voor een techniekje dat heel
belangrijk is voor een Wolf: sluipen. Mor
leerde de “BASTOS GS” – methode aan,
waarbij elke letter voor een aspect bij het
sluipen. Bij het overlopen van de
verschillende sluipgangen dacht Manu
Moussaoui (die deze techniek by the way al
enkele keer heeft gekregen) het antwoord te
weten op de vraag wat na de mensengang en
Klaar voor het sluipen
apengang komt: “Muizengang!” zei hij
zelfverzekerd. Hij zat in de buurt, want het is namelijk de kattengang!
Na de theorie was het tijd voor de praktijk, want dat is nog altijd het belangrijkste bij
sluipen. De Wolven slopen in het bos naar een fluitje waar ze op moesten blazen. Het
probleem voor velen was dat ze er blindelings voorbij slopen. Maar nadat Cato
Dambre als eerste het fluitje had gezien, had iedereen het door.
Enkele boterhammen en een zangles later
vertelde Mor over de legende van de
Bermudadriehoek. Tijdens dit verhaal
kregen we ook nog een snoepje en een
drankje. Tussendoor merkten sommigen op
dat Chil en Phao nog altijd niet
teruggekeerd waren nadat ze boos waren
weggelopen. We begonnen ons vragen te
stellen…
Wij hebben honger!

Toen we normaalgezien een avondspel
gingen spelen, maakten de Wolven kennis met een hele lieve mevrouw die eeuwig
geluk garandeerde als we bij haar gemeenschap kwamen. Toen ze net iets te
opdringerig werd, kwam een undercoveragent tevoorschijn. Hij verjaagde ze en
vertelde over de sekte waarvan de “lieve” mevrouw leidster van is. Dat verklaarde
ook het vreemde gedrag van de twee leiders die dag.
Na een duik in de gevaarlijke wereld van de sekte konden de Wolven uiteindelijk
Chil en Phao redden van de zelfmoord die hen door de sekte was opgedragen. We
konden met een gerust hart gaan slapen.
8 augustus
De eerste nacht op een veldbed werd beëindigd door Ferao, die de Wolven wekte en
ook een turnlesje gaf. De spieren zaten al goed, de energie om ze te gebruiken kregen
we in de vorm van een boterham.
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Na een eerste wasbeurt legden we de tenten op orde en leerden we dasroof en andere
tweegevechten spelen en met spoortekens werken.
Het was dan al middag dus kregen we honger.
Na een warme maaltijd legde Mor het
middagspel uit. We werden in 3
samuraibendes verdeeld en we moesten
binnendringen in de wapenopslagplaatsen van
ieder kamp. Als we genoeg wapens hadden,
konden we kanonnen kopen om andere bendes
over te nemen. Uiteindelijk was de bende van
Hanengevecht tussen Ernest en Manu
Chil gewonnen, omdat die alle bendes had
overgenomen.
Daarna speelden we nog een variatie op het spel, waarbij elk soort wapen een rang
van sterkte had. Toen won de bende van Mor.
Na het 4-uurtje deed iedereen zijn/haar sportschoenen aan voor deel 1 van de
sportproeven. Vandaag stond verspringen en 100 of 60 m spurt (afhankelijk vd
leeftijd) op het programma. Bij het verspringen was er toch weer even een hilarisch
moment toen Jana De Boever aan de beurt was. Ze nam een zeer goede
voorbereiding voor haar sprong, maar op het moment dat ze moest springen, werd de
druk te groot en bleef ze gewoon doorlopen! Maar gelukkig kreeg iedereen 3 kansen
en kon ze toch nog een mooi prestatie neerzetten.
We dachten ook al even aan de
kampvuuravond en de Wolven
moesten brainstormen om de beste
grappen te hebben om het publiek
te entertainen. Na genoeg
gelachen te hebben aten we wat en
was het weer tijd voor een
zanglesje.
Toen we daarna samen met de
Teerpoten naar het stafkamp
gingen, kwamen er 2 vreemde
mannen met een raar accent bij
ons. Ze vertelden dat ze naar huis mochten terugkeren als ze al hun paarse pastillekes
verkocht hadden. Maar aangezien de markt gedaan was en ze nog niet alles kwijt
waren, konden ze nog niet terugkeren. Daarom kregen de Welpen ze, nadat de 2
mannen hun verhaal gedaan hadden over de pastillekes.
Daarna speelden we een kort avondspel, waarbij de Wolven naar een leider moesten
lopen als ze een geluid maakten. Toen het gedaan was, begon de leiding zich kwaad
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te maken op Ferao, omdat hij zogezegd niet actief meegespeeld zou hebben. De ruzie
escaleerde en Ferao trapte het af. De rest dacht dat hij wel zou terugkeren en we
gingen gaan slapen, terwijl Chil en Mor toch eens gingen kijken waar Ferao bleef.
Toen iedereen in bed lag en de 3 leiders nog altijd niet terug waren, besloten de rest
van de leiding samen met de Wolven ze te zoeken. Onderweg vonden ze Ferao half
bewusteloos. Hij was 2 mannen tegengekomen die op zoek waren naar jonge
kinderen maar ze begonnen te
kloppen en slaan omdat hij niets
zei. De Wolven zetten hun
zoektocht verder en onderweg
kwamen de 2 kinderhandelaars uit
de struiken en ontvoerden Jana
De Boever. (En uit goede bron
mag ik zeggen: Jana is misschien
de kleinste en fijnste, spartelen
kan ze als de beste. Geen katje om
zonder handschoenen aan te
pakken dus J) We bleven bij
elkaar en volgden de weg die de ontvoerders hadden genomen. Op de weg vonden we
een briefje met hun geheime locatie opgeschreven en daar gingen we dan ook
naartoe. Maar opnieuw kwamen ze op ons af en dit keer werd Manu Moussaoui
ontvoerd. We waren allemaal doodsbang, behalve dan de stoersten onder ons en
wandelden verder. Opeens zagen we de ontvoerders staan met Jana en Manu en we
besloten ze plat te leggen. Toen we hun bivakmutsen afdeden, bleek het om Chil en
Mor te gaan die het allemaal voor de grap hadden gedaan. 1 ding is zeker, we vonden
het helemaal niet grappig, dus legden we ze nog een keer neer. Daarna vond iedereen
het tijd om te gaan slapen en dat deden we dan ook.
9 augustus
Alweer (niet weeral!) een nieuwe dag. Als ontbijt kregen we deze keer hagelslag op
de boterham. De wasblokken bewezen weer eens hun nut toen we na een kwartiertje
blinkend de inspectie voorbereidden. Ondertussen begon het al wat te druppelen. Net
toen we deel 2 van de sportproeven gingen doen begon het nog harder te regenen, dus
besloten we in de eettent een techniekje te geven namelijk sjorren, heel belangrijk in
je latere scoutscarrière. Sjorren is niet zo moeilijk maar toch niet te onderschatten.
Daarom leerden we eerst de basisknopen aan en pas als je die kon, mocht je de
sjorring effectief maken.
Zo rond het middaguur werden de touwen en stokjes opgeruimd en kwam er eten in
de plaats. Een lekker worstje ging er bij iedereen vlotjes in. Wat volgde was een
spurtje naar de tent, want de regen was ondertussen nog talrijker naar beneden aan het
vallen. Tijdens deze lange siësta was het voor sommigen het perfecte moment voor
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een schoonheidsslaapje, anderen konden dan weer luisteren en genieten van het
muzikaal talent van Phao.
Het bleef maar regenen en uiteindelijk begaven we ons naar de eettent om enkele
gezelschapsspelletjes te spelen. Het was ook een van de laatste kansen om technieken
af te leggen voor de mensen die overgingen, dus dat gebeurde dan ook. Een van die
mensen is Jary De Bosscher, die onder andere de techniek over de belangrijke
monumenten in Gent aflegde. Al ging dat niet zonder moeite. Op de vraag van
Akela: “Welke torens bedoelen we met de 3 torens van Gent?” antwoordde Jary: “De
ene is … eum … een kerk.”. “En welke kerk?”, vroeg Akela. “Een grote kerk!” zei
Jary vervolgens. Even later was er volgens hem ook zoiets als een “Klokke Roerei” in
Gent. “Ken je stad” is duidelijk niet voor Jary weggelegd, maar een paar dagen later
mocht hij nog eens proberen en ging het toch al beter.
’s Avonds kregen we terug bezoek van de 2 rare marktkramers en de ene – die een
Turk was - vertelde een verhaal dat niet ver van zijn geboortedorp heeft
plaatsgevonden. Troje is de naam, en het vervolg kent u waarschijnlijk al. Daarna
mochten de Wolven die moe waren wat vroeger gaan slapen en de rest speelde
spelletjes met de leiding. Een van de spelletjes was Confusion, waarvan ik de
spelregels in dit verslag niet ga uitleggen wegens véél te ingewikkeld. Yanne
Mortier, Merel Stroo, Johanne Parker en vooral Luka Mann hadden hier veel
plezier in. Al kan dat ook het gevolg zijn van de plotse, aanstekelijke lachbuien van
die laatste J Een dag die letterlijk in het water gevallen was, eindigde toch met een
glimlach.
10 augustus
Vandaag kregen de Wolven de stem
van Mor als wekker te horen en zorgde
hij ook voor de ingrediënten van een
stevige turnles.
De sportschoenen mochten ook al aan
de voeten voor deel 2 van de
sportproeven: hoogspringen en 400m
lopen. Vandaag was de laatste kans om
je kansen op een sportprijs te winnen te
verhogen. De sportprijs wordt berekend
door te kijken naar de evolutie van je
prestaties gedurende het jaar. Voor de winnaars, zie verder.
Bij het hoogspringen wou Ernest Eeckhout absoluut over 1m springen en daar had
hij veel voor over. Bij een hoogte van 90cm sprong hij bij zijn laatste poging zonder
broek aan, omdat die teveel in de weg zat. Maar wees gerust, een onderbroek had hij
gelukkig wel nog aan. Het lukte hem bij 90cm, bij 95cm en jawel, bij 1m.
Ongelooflijk wat een beetje aanmoediging kan aanrichten.
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’s Middags stond er varkensgebraad op het menu, met als
dessert een van de lekkerste dingen die we dit kamp
hebben gekregen: self-made yoghurt door de VT’s.
Na de siësta kregen de Wolven van een paar Japanezen te
horen dat er een uitverkorene onder hen was. The Chosen
One, zo wordt hij of zij genoemd, is geboren om de
grootste samurai van z’n tijd te worden. Alle Wolven
streden tegen elkaar en uiteindelijk bleek Ernest Eeckhout
de uitverkorene te zijn. De Japanezen wilden hem
meenemen naar Japan, maar daar hielden de Wolven een
stokje voor en maakten ze duidelijk dat daar niets van in
huis kwam. Een klein gevechtje later bleken de Wolven
toch iets sterker te zijn dan de Japanezen.
Om 4 uur was een koekje met een beker melk op zijn plaats. Daarna leerden we van
Akela een bericht duidelijk overbrengen en van Ferao onze eerste morseletters zodat
we geheime boodschappen kunnen doorsturen of de fluitsignalen in de scouts kunnen
begrijpen.
Daarna was er nog tijd voor een klein potje megabal.
Tijdens het avondeten was er een spontane lachbui die uitmondde in grootschalige
slappe lach. De reden zal nooit geweten zijn, maar lachen deden we.
Een uurtje later, na een zangles met de Teerpoten, werden we door een paar rare
muziekfreaks opgeroepen naar de open vlakte te komen. Daar kwam de hele eenheid
tezamen. Het bleek te gaan om een muziekfestival waar nog 1 groep ontbrak. De
eenheid werd verdeeld over 5 verschillende genres (hippie, gothic, hip-hop, disco,
punk) en elke groep moest op verschillende locaties materiaal verzamelen om te
tonen wat men kon op het podium. Na een tijdje mochten we onze kunstjes tonen
maar ineens verscheen de politie. Ze zeiden dat het festival een dekmantel is voor
allerhande illegale praktijken. Daarop ging de hele
eenheid op de festivalorganisatie af en legde ze neer.
Alweer een beetje minder misdaad in de wereld,
waarna we in onze tenten kropen om te slapen.
11 augustus
De wake up call was voor steeds minder Wolven
een leuk signaal, maar toch geraakte iedereen uit
zijn/haar bed. Rond halfelf werd de scoutskennis
van de Wolven nog wat bijgeschaafd. De kleinsten
kregen van Phao een herhaling van de
teerpooteisen, terwijl de grootsten bij Baloe een

Een geslaagd vuurtje

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – SEPTEMBER 2006 TOT NOVEMBER 2006
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: DE MEYER MICHAEL– RALINGEN 53 – 9940 EVERGEM

56

vuurtje leerden maken.
De weersomstandigheden lagen in de buurt van het ideale en de meesten kregen hun
vuurtje dan ook aan. Aan de anderen: volgend jaar beter.
Na het eten straalde het zonnetje, er waren waterballonnen en –pistolen, tijd dus voor
een groot waterspel! We begonnen rustig met een eenvoudig spelletje. Maar de
winnaar zal nooit bekend raken, want het spel was nauwelijks bezig of we begonnen
al met waterballonnen naar elkaar te gooien. Het eindigde in een immens
watergevecht, waar wraak en weerwraak elkaar opvolgden. We eindigden toch in
vriendschap door met z’n allen Akela aan te vallen. Nadat we ons daarna omkleed
hadden, werden de sketches voor de laatste avond nog verder ingeoefend.
’s Avonds zongen we enkele liedjes na het eten en vertelden de 2 vreemdelingen nog
een verhaal, met het uitdelen van hun snoepjes als vervolg.
Dan moesten we zoals gewoonlijk onze avondkledij aandoen, maar vanavond moest
het hele donkere kledij zijn, want er stond een sluipspel op het programma. Het bos
werd verdeeld in zones waar men moest binnengeraken. Als je in de hoofdzone
geraakte kreeg je een punt. Je kon ook gezien of gehoord worden door 2 leiders die in
het bos rondliepen. Een redelijk actief spel, met als resultaat dat iedereen al redelijk
snel in slaap viel toen we in onze slaapzakken kropen.
12 augustus
Zondag, zwemdag. Na het eten lieten we alles netjes achter en stapten richting station
met voor ons de Teerpoten. Een ritje met de trein bracht ons van Lommel-station naar
Neerpelt-station en 3 minuten staptijd verder stonden we al aan het zwembad. Geen
gewoon zwembad, eentje met een mega-super-zalige wildwaterbaan! Fun verzekerd
dus. Vooraf aten we ons zelfgemaakt lunchpakket op en achteraf een deugddoend
vieruurtje. Een paar uurtjes zwemmen betekende ook eindelijk nog eens warm water.
Een echte verademing…
Terug in het kamp kon de waslijn de overrompeling nog net aan en konden we gaan
eten. Daarna was er een korte zangles rond een kampvuurtje, want vanavond deden
we de jaarlijkse scoutsquiz. Een heleboel vragen over de scouts die de perfecte Wolf
allemaal kan beantwoorden. Natuurlijk is niemand perfect - dat verwachten we ook
niet - maar bij de ene ging het al iets vlotter dan bij de andere. Er waren zoals elk jaar
ook enkele blunders die we hier graag even op een rijtje zetten:
• Wie is de stichter van de scouts? (juist antwoord: Baden Powell)
Jary De Bosscher: Johannes Paulus ofzo?
Laura Bouve: Beren Jean-Paul?
• Hoe heet de rivier in de jungle? (juist antwoord: Waingunga)
Jary De Bosscher (alweer!): De Leie?
Voor de vragenstellers was het weer een leuke editie!
We zochten dan onze bedjes op want morgen beloofde een actieve dag te worden.
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13 augustus
Een hoogtepunt van het scoutsjaar was aangebroken, vandaag was het
exploratietocht,
of
beter bekend als:
EXPLO.
Vandaag
gingen de Wolven
Lommel eens tonen dat
de Zwaluw “in the
house” is. Rond 10u
vertrok het eerste
nest in perfect uniform.
De
eindbestemming was
de frituur dus
motivatie om door te
stappen was er
alleszins
genoeg.
Tijdens
het
stappen moesten we
ook goed naar de
Rustpauze
omgeving kijken om
een paar vragen te
kunnen oplossen. Rond
2u ‘s middags
bereikten we dan eindelijk de frituur waar we niet lang moesten wachten op een
heerlijk pakje frieten. Met de volledige Wolventak stapten we op een stevig tempo
terug naar het kampterrein.
’s Avonds was er een barbecue samen met
de Bevers en de Teerpoten in onze zithoek.
Iedereen kreeg een worst en een
hamburger met groentjes en saus. We
genoten ook van het frisdrankje waarvan
een gulle gever er ons meer dan genoeg
van had gegeven. Daarna speelden we nog
wat
spelletjes,
Met de groeten
van Jary
waaronder het
volgende: de eerste wolf kreeg een zin te
horen en die moest doorgezegd worden, de
laatste wolf moest dan de zin zo goed mogelijk proberen zeggen. Het resultaat was
ronduit hilarisch.
Iedereen was al redelijk moe dus gingen we op tijd naar bed.
14 augustus
De dagen volgden elkaar in sneltempo op, want vandaag was het al overgang. Alle
takken verzamelden om 10u op de open vlakte in 1 grote U-formatie. Forel kreeg het
woord en leidde de overgang in. We kregen te horen wie een brevet of sportprijs
heeft gewonnen, wie overging, hoe het nieuwe leiderskader er het volgend jaar uit zal
zien, enz…
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Voor de Wolventak vermeld ik graag nog deze dingen:
Uitslag Wolf van het jaar:
1. Cato Dambre
2. Jary De Bosscher
3. Merel Stroo
Een kleine uitleg: Wolf van het jaar word je door veel vergaderingen te komen, alle
kampen mee te gaan, je best te doen, technieken afleggen, badges te behalen, goed te
sporten… Een hele prestatie van Cato dus om als overgekomen Teerpoot Wolf van
het jaar te worden!
Grijze Zus is dit jaar Merel Stroo geworden. Deze titel wordt aan de tweede beste
Wolf gegeven (als hij/zij niet overgaat). Proficiat Merel!
Brevet van Zilveren Wolf voor: Jary De Bosscher en
Ernest Eeckhout
Zilveren Wolf word je als je 2 sterren en minstens 3 badges hebt behaalt. Dit is het
hoogste wat je kan behalen bij de Wolven en je mag het teken ervan voor altijd op je
hemd dragen. Proficiat dus aan allebei!
Brevet voor 1ste Ster is er voor: Cato Dambre, Yanne Mortier, Manu & Adeline
Moussaoui.
Dan zijn er ook nog de sportprijzen. Zoals gezegd eerder in dit verslag wordt dit
berekend door te kijken naar de progressie die je tijdens het jaar maakt.
Goud: Manu Moussaoui
Zilver: Adeline Moussaoui
Brons: Luka Mann
Tot slot de “overgangers”
Wolven die overgaan naar de Jongverkenners / jonggidsen :
Jary De Bosscher
Ernest Eeckhout
Manu Moussaoui
Adeline Moussaoui
Mulaaz Zilyas
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Teerpoten die overgaan naar de Wolven:
Bovijn Arne
Depoortere Maarten
Michiels Rozan
Rombouts René
Rombouts Raoul
Tack Vic
Van Herbruggen Kilian
Wouters Lore
Parker Judith
Wright Charlotte
Zilyas Arman
Coppejans Kediest
Benzaaza Remco.

We zongen het afscheidlied en de jaarlijkse traantjes waren al snel zichtbaar.
Vandaag speelden de overgekomen Teerpoten een hele dag met ons mee en verlieten
de 5 oude Wolven voor 1 dag de tak.
Eerst aten we rijst met kip als middagmaal, dan was er een siësta. Bij het middagspel
werden we in 2 groepen verdeeld. Elke groep kreeg een stad, maar die was leeg, we
moesten gebouwen, fabrieken, inwoners enz kopen om er een deftige stad van te
maken. De winnaar was de groep met de meeste inwoners (niemand wist dit), want
wat is een stad zonder inwoners. Het zag er naar uit dat de groep van Akela de
grootste stad zou hebben, maar omdat enkel de inwoners van belang waren, maakte
de groep van Ferao toch nog een kans. Uiteindelijk was de groep van Akela toch
gewonnen.
Na het vieruurtje speelden we enkele kleine spelen, terwijl de nieuwe Wolven hun
teerpooteisen konden afleggen.
’s Avonds kwam er een verbijsterde professor bij de Wolven, die vertelde over een
grote knal. We gingen met hem mee, want hij was een beetje bang. Het bleken
marsmannetjes te zijn die op Aarde waren geland om medische hulp te vragen. De
Wolven wilden graag helpen en ze verkregen het medicijn dat de marsmannen terug
gezond kan maken. Maar de geheime dienst had de motor van het ruimteschip
gestolen om te onderzoeken wat het was. De Wolven zorgden ervoor dat ze hem
terugkregen en steekten hem opnieuw in elkaar. De marsmannen namen afscheid en
keerden terug.
Die avond kregen Arne, Rosanne, Judith, Lore, Francis, Matthew, Laura en
Johanne hun Wolfje. Zij mogen vanaf nu een Wolfje op hun pet naaien
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15 augustus
Arthur en Matthew

De wekker van dienst was Baloe en iedereen was
vrij snel uit zijn/haar bed omdat ze stonden te
popelen om mama/papa/oma/opa…(vul zelf maar
aan) te kunnen zien. Het was namelijk bezoekdag.
Na het eten begonnen de eerste bezoekers toe te
komen. Alle kindjes konden uitgebreid geknuffeld
worden, het vuil linnen werd opgehaald door de
ouders, …
Daarna verplaatsten we ons richting “tweede vijver”
om daar enkele spelletjes te spelen en de sketches in
te oefenen. Ondertussen kregen de bezoekers een
rondleiding door het kamp.

’s Middags werd iedereen bijeengeroepen door
enkele kwaadaardige leden van de Akatsuki-bende.
Ze vertelden ons dat ze Forel, Beloega en Baribal hadden ontvoerd en eisten
losgeld. Dat moesten we verzamelen door op verschillende posten Japanners te
helpen. Toen we dat gedaan hadden, keerde iedereen terug en gaven we het geld.
Maar de bende aanvaardde het niet en er ontstond een gevecht tegen de Akatsuki.
Nadat ze waren overwonnen, kwamen er enkele Ninja’s tevoorschijn die de bende
inrekende en meenam naar Japan.
Toen was het tijd voor een vieruurtje.
Nadien namen de ouders afscheid en ging iedere tak terug naar z’n kamp.
’s Avonds kregen we het laatste
verhaal van Jungle Book te horen,
getiteld “De Lenteloop”.
De 5 Wolven die overgingen
moesten daarna een laatste groet
brengen aan de verschillende
jungledieren. Op het einde zongen
we in groep het afscheidslied en
gingen we naar bed.
16 augustus
De voorlaatste dag was aangebroken. Vandaag werd een groot deel van het kamp al
afgebroken, verder werd er nog een finishing touch aan de sketches gegeven en veel
spelletjes gespeeld.
Het laatste middagspel was er één in het junglethema. De Wolven moesten 4 gelijke
kaartjes verzamelen van hetzelfde jungledier. Ondertussen hielp Ferao de
Teerpootleiding met het afbreken.
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’s Avonds kwamen we allen samen voor de kampvuuravond. Twee grote vuren
werden aangestoken toen we stilletjes, maar naar het einde toe luid “vuuuur”
herhaalden en de avond was ingezet. Tussen het zingen door bracht elke tak zijn
sketches. Er werd heel wat afgelachen en op het einde zongen we allemaal samen het
avondlied. Iedereen werd bedankt en het was tijd om naar dromenland te gaan.
17 augustus
Met gemengde gevoelens stonden we op. Enerzijds het hunkeren naar het thuisfront,
anderzijds het einde van het kamp. De valiezen werden gemaakt en toen dat gedaan
was speelden we nog enkele spelletjes.
Iets vroeger dan normaal gingen we ’s middags gaan eten. De hotdogs vielen in de
smaak en niet veel later hoorden we dat de bus er was. We sleurden onze valiezen in
de bus en gingen in 1 grote cirkel staan voor het gebruikelijke afscheidslied. Welnee
‘t is geen vaarwel, wij zien elkander weer… Tot volgend jaar voor een nieuw en
spetterend scoutsjaar!

Voor de rest is een bedankwoordje voor de hele ploeg die ervoor gezorgd heeft de
boel draaiende te houden hier wel op zijn plaats. Dus dankjewel VT’s, ouders of
kennissen die een dag (of meer) kwamen meehelpen en last but not least Forel,
Baribal en Beloega.
Tot schrijfs,
Ferao
Terughoudende Giraf
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Programma wolven
Wat brengen jullie ELKE week mee?
•
•
•
•
•

een donkere regenjas
50 eurocent voor de cola
een tramkaart of € 1,60
het mowgliboekje
Als de vergadering om 10u begint, moeten jullie ook een lunchpakket
meebrengen.

Zaterdag 1 september: 14u00 tot 17u30
Haha, de school is nog niet begonnen maar wij wel!
Deze eerste vergadering spelen we allerlei spelletjes om elkaar beter te leren kennen.
Zaterdag 8 september: 14u tot 17u30
Aangezien er veel nieuwe wolfjes zijn overgekomen houden we nog een
kennismakingsvergadering.
Zaterdag 15 september:
10u tot 17u30
Met de trein naar Oostende, tjoeke tjoeke tuut…
Ja, ja wolfjes het jaar is nog maar begonnen en we gaan al op uitstap.
Met het geluid van de zee op de achtergrond luisteren we naar het verhaal: “De
gebroeders van Mowgli”.
Neem allemaal je lunchpakket mee en 5 euro.
Zaterdag 22 september:
14u tot 17u30
De grote Raad der Maneschijn is aangebroken: op deze belangrijke vergadering
kiezen de welpen een junglenaam voor de nieuwe leiding. De nesten worden
ingedeeld en de nestleiders of nestleidsters worden aangesteld.
We frissen ook nog eens onze teerpooteisen op.
Zaterdag 29 september: geen vergadering
De leiding schoolt zich bij op leidersweekend.
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Zaterdag 6 oktober: 10u tot 17u30
We luisteren naar het verhaal “Kaa’s jacht” en leren de bijpassende jungledans.
De leiding vertelt jullie wat meer over het organigram van de zwaluw. Zo komen
jullie te weten welke leider waar zit en wat zijn functie is. Tijdens deze vergadering
leren jullie ook opzoeken in een telefoonboek.
In de namiddag maken we tijd voor een spannende ruiltocht.
Lunchpakket niet vergeten!
Zaterdag 13 oktober: 14u tot 17u30
We leren een sporentocht maken en spelen een groot spel te Wondelgem.
Breng een tramkaart of centjes mee.
Zaterdag 20 oktober: 14u tot 17u30
Ik hoop dat jullie goed hebben opgelet de vorige vergadering, want we willen niet
verdwalen tijdens deze sporentocht.
Onderweg rapen we kastanjes die we lekker opsmullen.
Breng een tramkaart of centjes mee.
Zaterdag 27 oktober tot en met 31 oktober: HERFSTKAMP
Ja, ja het eerste kamp van dit scoutsjaar staat voor de deur. De leiding heeft haar best
gedaan om een leuk programma samen te stellen. We hopen dan ook dat alle wolfjes
mee gaan op dit super toffe herfstkamp.
Zaterdag 3 november: geen vergadering
Op het kamp hebben we zoveel leuke dingen gedaan dat we nog een beetje moe zijn
en nog wat gaan uitrusten voor de school weer begint.
Zaterdag 10 november: 10u tot 17u30
Hebben jullie zin om eens lekker te smullen???
We gaan koekjes bakken en daarna alles zelf opeten. Eventueel kunnen jullie een
koekje sparen voor mama en papa om jullie bakkunsten te bewijzen.
Tussen het bakken door spelen we vele spelletjes.
Vergeet je lunchpakket niet!
Zaterdag 17 november:
14u tot 17u30
Verrassingsvergadering: ik kan jullie wel verklappen dat we veel gaan
tijdens deze uitstap.

lachen

Tramkaart en 5 euro meenemen.
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Zaterdag 24 november: geen vergadering
Als jullie om de een of andere reden niet kunnen komen gelieve mij dan te
verwittigen.
Tel: 03/366. 13. 35 (Ja die 03 is juist hoor, Akela woont in Antwerpen.)
e-mail: shirleydecaluwe@hotmail.com
Hasta la vista!

Akela
Decaluwé Shirley
Onopvallende Karekiet
0478/75.00.81
TAKLEIDSTER WOLVEN
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JV’s

JG’n

Groot kamp 2007
Voorkamp
Voordat het kamp begon, was er het voorkamp, waarin alleen de pl’s en hpl’s met de
leiding aanwezig waren. Op voorkamp wordt alles recht gezet, zodat we op het kamp
zelf alle tijd hebben om te spelen en op ons gemak ons eten te maken. We hadden een
bomendag, waar we omgezaagde bomen uit een bos sleurden, van de takken
ontdeden en op de aanhangwagen smeten. Heel zwaar werk, maar alles ging vlot en
iedereen deed dat goed. De rest van de dagen werden veel tenten opgezet en de
constructies gebouwd.
Ooievaar en Lama hadden het ontwerp voor de poort, die ze deden voor hun badge
pionier; bestaande uit 2 gigantische driepikkels met daartussen een hoge loopbrug.
Wasbeer deed de zithoek; een halve cirkel tribune met in het midden een lignet
gemaakt van touwen, hetgeen snel het populairste van heel de zithoek werd. Met een
paar dekens was het perfect om goed in te liggen!
Op de allerlaatste dag was alles af, dus konden we gaan zwemmen! We hielden de
reputatie van de Zwaluw hoog in het zwembad door lekker op de zenuwen van de
redder te werken. Thibault Goossens amuseerde zich zo op de glijbaan, dat hij in
zijn enthousiasme zijn zwembroek op zijn hoofd zette en zo van de glijbaan ging. De
jonggidsen zaten eerst toe te kijken, tot dat ze doorhadden wat er gebeurde en toch
snel doorliepen! Of niet?
Dag 1
Na het voorkamp kwam de rest van
de jongverkenners-jonggidsen met
de bus toe van Gent. Ook Tamarin
was mee, maar die kon ons maar 2
dagen vervoegen omdat hij moest
studeren! De duts. Zelf zijn auto
was nog niet in orde.
Iedereen kreeg zijn tent
toegewezen en kon daarna in de
zithoek gaan zitten om de
kampregels van Wasbeer te horen.
Hierna konden we onze eerste en
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laatste maal van de staf krijgen (op kamp maken we onze eigen maaltijden klaar!).
Na de maaltijd was het tijd om de patrouille-hoeken op te bouwen. De shelters
stonden al recht, maar de eettafels en vuurtafels moesten nog gebouwd worden.
Sjortijd! De sjor-vaardigheden waren hier en daar wat minder, maar met de hulp van
de leiding ging alles goed vooruit. De Leeuwen waren hier blijkbaar het snelst in.
Toen konden we ons eerste vuur maken om water op te warmen voor het avondmaal.
Hierna bouwden we nog wat verder en konden we ons gaan wassen in de
wasblokken.
We maakten er nog een gezellige avond van, en gingen gaan slapen. De leiding floot
Taptoe (dat is “baar”, Michiel Gellinck).
Dag 2
Om kwart voor 8 werd iedereen
gewekt door de leiding, en kregen
we de eerste turnles van
Wasbeer. Hierna was het de
gebruikelijke ochtendplanning: 1
patrouille kookt water voor heel
de tak, 1 iemand van elke
patrouille gaat achter Fourage
(dat is “punt punt baar punt”,
Michiel Gellinck) voor brood,
beleg, koffie en thee, en na het
ontbijt maakt iedereen zijn
inspectie: de valies moet proper
liggen, de afwas gedaan, de eettafel opgeruimd, de vuurtafel weer in orde (opgekuist
en genoeg hout verzameld), het materiaal op zijn plaats en dergelijke. Zo blijft alles
mooi proper en wordt het geen vuile boel!
Hierna konden we onze patrouillehoeken afwerken, namelijk de poorten moesten nog
gemaakt worden. De Leeuwen maakte een draaipoort, de Luipaarden een valbrug
over een diepe put, de Vossen een lichtjes gevaarlijke trap en de Herten een 4-pikkel
met daarop hun mooie vlag. De Herten wonnen hiermee de 1e prijs voor beste poort,
en haalden zo een grote stap voor Patrouille van het Kamp.
Nadat alles afgewerkt was, konden we aan het koken gaan: de patatten koken, het
vlees bakken en de groenten opwarmen. Het vuur van de Leeuwen ging altijd goed op
gang, maar bij de Herten ging dit iets moeilijker. Bij de Luipaarden ontpopte Bram
Oosterlinck, die ons dit kamp vergezelde, zich als de chef-kok van de patrouille. Bij
de Vossen ging alles een beetje lastiger, maar ze hadden altijd goede ideeën om te
koken, dus alles kwam altijd wel goed.
Toen alles weer opgeruimd en afgewassen was, deden we nog wat verder aan de
patrouillehoeken.
Na het gebruikelijke 4-uurtje, een koek en melk, had Wasbeer een verrassing
voor iedereen: deze avond gingen we op dropping! Of anders gezegd: kaartlees
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oefening bij nacht. Iedereen begon zijn gerief te verzamelen (een kompas, een
roemer, onze hoed en onze das), en na de avondmaal konden we vertrekken! We
werden ergens naar toegebracht
met de auto, en na te ontdekken
waar we zaten, kregen we de
coördinaten van het eerste punt.
De Vossen hadden er zin in en
begonnen direct vele liedjes te
zingen. Joyce De Boever toonde
dat ze echt wel opgelet had bij
de techniek kaartlezen, en was
altijd goed mee met het
kaartlezen. Toch was de
patrouille, onder leiding van
Anaïs Moussaoui, op het einde
toch een beetje verkeerd
gelopen. Wat zeg ik, einde? Toen iedereen toegekomen was op het eindpunt, en een
warme Knor spaghetti had gegeten, dachten we teruggevoerd te worden naar het
kampterrein. Niets was minder waar! We werden weer ergens afgezet, en moesten in
de gietende regen een azimut door een maisveld doen. Maar daar word je hard van!
De jonggidsen waren deze keer allemaal samen, en onder de leiding van Renée
Mortier kwam de azimut plus minus goed op het punt uit. Opeens sprongen
Ooievaar en Wasbeer uit de bossen om ons te doen verschieten! De saddisten, we
zaten al naast een kerkhof aan een donker bos, en dan doen ze zo iets. Hierna was het
rechtstreeks naar het kampterrein, om uitgeput in ons bedje te duiken.
Dag 3
De volgende dag mochten we gelukkig uitslapen tot 11 uur. We begonnen direct aan
het middageten, en dit was speciaal: het was namelijk de kookwedstrijd! Elke
patrouille moest 1 extra maaltijd voor de leiding bereiden, en dit zo goed mogelijk. Er
werd zowel gelet op de presentatie als de kwaliteit van het eten. Het was worst en
patat, en zowel de Herten als de Vossen hadden het idee om het gehakt uit de worst te
halen en zo te bereiden. Iedereen maakte van de patatten puree. De Herten hadden in
hun patrouille koffer een ijsschepper, waarmee ze bolletjes puree konden maken. De
Luipaarden hadden hun best voor de presentatie gedaan: alles was mooi en
symmetrisch gerangschikt. Als winnaar kwamen de Vossen uit de bus, van wie het
eten toch het lekkerst was.
Hierna was het spijtig genoeg zo slecht weer dat we geen middagspel konden spelen.
In de plaats maakte de leiding een kampvuur aan onze overdekte zithoek, waar we het
nog gezellig maakten door in het net te liggen en liedjes te zingen.
’s Avonds was het weer gebeterd, dus konden we onze eerste avondspel spelen! De
jvg’s werden verdeeld in 2 groepen, en de leiding (Ooievaar en Lama) was ook een
UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – SEPTEMBER 2006 TOT NOVEMBER 2006
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: DE MEYER MICHAEL– RALINGEN 53 – 9940 EVERGEM

68

groep. Elke groep had een vlag, en die moesten ze in hun verstopte, met lint
afgebakende, kamp steken. De bedoeling was zo veel mogelijk leventjes verzamelen.
Dit konden ze door te vechten tegen een persoon van een andere groep, of door de
vlag van een ander team in te wisselen bij Wasbeer, waarvoor ze 20 leventjes
kregen. De jvg’s waren zo snood om samen te spannen tegen de leiding! Daarom won
de leiding dus niet.Toen was het slaaptijd, en iedereen kon nog moe van de dropping
in hun bedje kruipen.
Dag 4
Na alle ochtendrituelen werd de activiteit van de dag verteld: technische omloop!
Elke patrouille verzamelde gamellen om in te koken, een balk van 2 meter, een bijl en
een bidon van 10 liter met water. Bij de
technische omloop moeten ze opdrachten
bij de leiding zo goed mogelijk vervullen,
door hun vaardigheden bij de technieken
te tonen. Dit was onder andere de grootte
en hoogte van een aantal dingen schatten
met gebruik van de persoonlijke maten;
een slinger van 10 meter maken met
kledingstukken; een bepaalde afstand
afleggen zonder aan de grond te komen
met behulp van bakken en de balk van de
patrouille; de behendigheid van EHBO tonen en last but not least: over het
commando koord gaan! Hiertussen maakten we onze middagmaal ook nog op
jagersvuurtjes. Het commando koord ging redelijk vlot, en zelf bij de nieuwe jvg’s
ging dit goed, zonder ál te veel pijntjes. Alleen Joyce De Boever belandde met haar
voeten in het moeras (hihi). Toen iederen erover gegaan was, moest Wasbeer nog
eens tonen dat hij de stoerste was door te zeggen dat als hij op het commando koord
was, niemand hem er af kon krijgen. Dit moest hij geen 2x zeggen, en alle jvg’s
begonnen zo hard aan het koord te sleuren dat Wasbeer er toch in viel! Moehahaha,
da was wijs!
Na de plezante technische omloop
aten we onze avondmaal. Nadat alles
opgeruimd was, was er veel herrie bij
de auto’s. We gingen gaan kijken, en
daar was er blijkbaar een festivalorganisator die nog 1 plaats in zijn
line-up moest opvullen. Hij wist
echter niet wat voor muziek hij daar
ging plaatsen, dus heel de eenheid
werd verdeeld onder de punkers, de
hippies, de hiphoppers, de discogangers en de gothics. Iedereen moest
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wat opdrachten vervullen om te tonen dat ze goed waren in een festival te organiseren
en het waard waren op het festival te staan. Een van deze opdrachten was met een
loodjesgeweer schieten, waar Mona Schietekat toonde dat ze er talent voor had.
Na een kort gevechtje met de organisator van het festival en de groepleiders, die
allemaal oplichters waren, konden we gaan slapen.
Dag 5
De ochtendrituelen werden vervuld, en na de hevige turnles en lekker ontbijt gingen
we een spelletje spelen. De leiding had een volleybal veld gemaakt, dus daar speelden
we wat op.
Hierna konden we weer lekker eten (wat eet een mens toch veel), na het eten werd er
een vuurtje gemaakt waar we allemaal gezellig konden rond zitten, want het was geen
weer om een hond door te jagen, regen regen en nog eens regen.
Na het 4-uurtje speelden we een soort van tafelvoetbal, maar dan in het echt. De 2
groepen werden verdeeld over de touwen, zoals in tafelvoetbal, en mochten deze
touwen niet loslaten. Charlotte De
Boever werd bijna gek door haar
drang om te winnen, waarbij ze
haar teammaten opzij duwde om
toch zelf op de bal te kunnen
schoppen. Blijve gaan Charlotte!
Na het plezante spelletje aten we
onze avondmaal (wéér eten) en
deden we een zangles met de
Verkenners-Gidsen. “No Nay
Never”, iemand?
Hierna speelden we Battle Royale:
iedereen speelde voor zich en het
speelveld was verdeeld in zones. De bedoeling was zoveel mogelijk leventjes te
verzamelen. Iedereen begon zonder wapen, en moest wapens kopen bij Lama en
Wasbeer. Dit konden ze met geld dat verspreid was over de zones. Het eerste wapen
was een mes, daarna een pistool, een klein machinegeweer, enzovoort. Indien iemand
een sterker wapen had dan een andere, dan moest die zijn leventje afgeven. Sommige
zones werden plots afgesloten, en als iemand daar in betrapt werd moest hij een
leventje en al zijn geld afgeven. Ook was er een speciale zone, verdedigd door
Ooievaar, waar veel geld zat en jokers, om gratis een sterker wapen te kopen.
De winnaar was Elien Vanhooreweghe, die met het sterkste wapen, de bazooka, de
meeste leventjes had.
Daarna: slapen!
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Dag 6
Die ochtend deden weer de gebruikelijke shizzle, waarna het tijd was voor de Morele
Opvoeding. Iedereen werd in 4 groepen verdeeld, en elke 2 groepen kreeg een
onderwerp. 1 van de 2 groepen moest de positieve kanten verdedigen, de andere de
negatieve kanten aantonen. Het waren geen makkelijke onderwerpen; eerst scouts en
school om er in te komen, en daarna politiek en nucleaire energie. Sommige jvg’s
toonden zich als ware debatteurs, dus wie weet zien we die binnen 10-20 jaar wel in
de politiek. Michiel Gellinck beweerde dat je met 3 windmolens heel Gent van
energie kon voorzien, en Anton Eeckhout zei dat school niet nodig was, aangezien
iedereen alles van zijn ouders kan leren. Ook Ariadne Warmoes liet zich gaan, en
maakte haar mening goed duidelijk.
Tijdens het voorbereiden van het eten
vond Anton Eeckhout dat Daan
Wouters geen hout mocht kappen,
aangezien hij zijn techniek mijl, schaap,
schop, hamer niet had afgelegd. Mes, bijl,
schop, zaag, hamer dus. Na het eten
hebben we zware slag geleverd tegen de
schietbieten op boer Fons zijn veld. De
bieten schoten ons letterlijk langs de oren.
(haha)
Hierna mochten we, als beloning voor ons
hard werken op het bietenveld, gaan
zwemmen in het Blauwe Meer! We lieten ons weer volledig gaan, en gingen met
zoveel mogelijk (wel veilig natuurlijk) van de glijbaan. Spijtig genoeg kon het de
redder deze keer niet veel schelen wat we deden. We speelden ook nog handbal in het
water. Iedereen nam ook een lekker warme douche, en mocht iets bestellen om te
eten in het lokale frietkot. Thibault Goossens had spijtig genoeg geen geld bij zich,
dus hij werkte voor zijn eten: iedereen wou heel het kamp dat hij jumpte (“tschijnt da
gij kunt jumpe?”), dus deze keer deed hij het voor bitterballen. Demax toch he.
Toen keerden we op ons gemak terug naar het kampterrein, waar we ons avondmaal
opaten. Spijtig genoeg begon het toen weer te regenen, dus maakten we het weer
gezellig met een kampvuurtje en wat liedjes.
Dodo!
Dag 7
Hierna was het eindelijk tijd voor de explo! Deze keer was het echter geen gewone
explo: het was een monopolie versie. Eerst moest iedereen zo snel mogelijk naar het
centrum van Lommel gaan zonder de grote banen te gebruiken. De Leeuwen waren
eerst, en kregen dus het meeste geld als startkapitaal. De bedoeling van de explo was
zo veel mogelijk straten (of beter gezegd de straatnaamborden) kopen, zonder daarbij
onder de 0 te komen. Indien een straat gekocht werd, moest er een kaartje getrokken
worden uit een pot, waarop stond welk kleur de straat werd. Dit werd dan op een
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stikker geschreven en bij het bord geplakt. Indien een patrouille langs een straat van
een andere patrouille passeerde, moest hij betalen. De straten rondom het centrale
punt, waar altijd naar teruggekeerd moest worden, werden snel opgekocht door de
strategische patrouilles (iedereen eigenlijk). Hierna was het zoveel mogelijk kopen,
zonder te veel op straten van andere patrouilles te lopen. De Herten hadden op het
einde van het spel de
meeste straten, maar
stonden 40’000€ onder 0
hahaha. De Leeuwen
hadden 6 straten minder,
maar stonden niet negatief.
Toen vertelde Wasbeer het
laatste stuk van de explo: zo
snel mogelijk terugkeren
naar het kampterrein, en
hier zat ook een prijskaartje
aan. Iedereen liep zo snel
mogelijk terug. De
jongverkenners hielden vol
tot op het einde en de
Herten ook heel lang, maar
moesten zich uiteindelijk toch gewonnen geven. Charlotte De Boever liep
afwisselend eerst heel veel, en moest toen worden meegesleurd omdat ze niet meer
kon. Ook Elien Vanhooreweghe hield het lang vol. Op het einde bleek dat de
Luipaarden en Leeuwen tegelijkertijd toegekomen waren, en hierdoor dus samen
eerste
waren. Daardoor waren de Herten eigenlijk 2e en kregen 35’000€! Samen met het
verkoop van 3 straten stonden ze hierdoor dus positief en hadden ze gewonnen.
Mooi!
Hierna konden we BBQ’en samen met de Verkenners-Gidsen! Iedereen kreeg vlees
met hopen en at zijn buikje goed rond. We deden nog een korte zangles en konden
daarna gaan slapen.
Dag 8
De volgende dag was het de gebruikelijke traditionele en spannende dag: de
overgang! Heel de eenheid verzamelde voor onze poort, en elke tak deelde de prijzen
uit. Werd bij ons:
Jongverkenners-Jonggids Van Het Jaar: Renée Mortier.
PL van het jaar: Renée Mortier.
Patrouille Van Het Kamp: De Herten, met Renée Mortier, Elien Vanhooreweghe,
Charlotte De Boever, Mona Schietekat en Louise Suy. Deze patrouille werkte het
best samen en behaalde het meest op het kamp.
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Patrouille Van De Tochten: De Leeuwen, met Gilles Blom, Anton Eeckhout, Kobe
Demeester en Daan Wouters. Dit is de patrouille die het best was in alle tochten
doorheen het jaar.
Sportproeven: 1e plaats: Charlotte De Boever; 2e plaats: Thibault Goossens; 3e
plaats: Gilles Blom.
Gingen over naar de Verkenners-Gidsen: Michiel Gellinck en Maarten Wouters.
Ook Sifaka verlaat ons om de Verkenners-Gidsen tak te vervoegen.
We kregen een hoop wolven bij (die we natuurlijk goed gedoopt hebben), en ook 3
nieuwe leiding: Kees en Mea (oeps nee, Mees en Kea) van de Gidsen, samen met
Beloega die ons ook af en toe komt helpen. Volgend jaar wordt het zeker en vast
weer heel plezant!
Na de overgang en het essen begonnen we aan het middagspel. Iedereen was verdeeld
in 3 groepen en had een bassin. De bedoeling van het spel was om de bassins van de
andere teams te vullen. Dit kon met behulp van waterbalonnen, die konden verkregen
worden bij de leiding door opdrachtjes te doen. Bij Lama was er een zeil over een
helling gelegd, die met zeep besmeerd werd en heel nat werd gemaakt. De bedoeling
was om boven te raken. Dit bleek heel moeilijk te worden, en alleen Elien
Vanhooreweghe slaagde hier in. Renée Mortier wou niet opgeven en bleef maar
proberen. Ze had overal pijn, maar toch nie pleuje! De andere jvg’s gleden natuurlijk
ook naar beneden om de anderen te belemmeren, en zo gingen we af en toe een beetje
bowlen. Bij Mees en Kea werd je ingesmeerd met zeep en moest je tegen iemand
anders worstelen. Het spel werd redelijk snel een plezierig waterspel, en we
amuseerden ons heel goed. Na het 4-uurtje, een ijsje, zaten we nog wat op ons gemak
in de
zithoek om daarna het avondmaal te
maken: pannenkoeken! Van elke
patrouille kwam 1 iemand hun deeg
bereiden onder toezicht van de leiding,
en de pannenkoeken werden gemaakt.
Niet iedereen had goeie pannenkoekpannen, waardoor er een paar heel
kleine pannenkoeken hadden, en een
paar heel grote pannenkoeken.
Hierna konden we ons avondspel
spelen: iedereen werd verdeeld in 2
groepen, en de bedoeling was om het
kamp van de andere groep op te blazen. Dit kon door een bom te maken; namelijk
een plastieken fles te vullen met bloem, in het kamp van de vijand te geraken zonder
getikt te worden, en onder toezicht van de leiding werd een bommetje in de bloem
gestoken. BOEM! De bloem kon bij de leiding gehaald worden, maar deze moesten
ze eerst tikken. Ooievaar zat de hele tijd als een halve zot rond te lopen en Lama zat
verstopt, dus zo makkelijk was dit niet. Zowie Mann hoorde een fluitje dichtbij,
maar kwam bij een struik terecht, dus dacht dat het de struik was die gefloten had.
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Lama zat hier echter onder verstopt. Niet veel later had ze het gelukkig toch door.
Eerst nadenken Zowie!
Na vele ontploffingen won het team van Gilles Blom en konden we gaan slapen.

Dag 9
Toen was het tijd voor de bezoekdag.
Heel veel ouders (meer dan 100!)
kwamen ons kamp en hun kinderen
eens bezoeken, dus iedereen mocht
wat tijd bij hun ouders doorbrengen.
’s Middags hoorden we wat
ontploffingen, en kregen we te horen
dat de Akatsaki clan de
eenheidsleiding, Forel, Baribal en
Beloega, had ontvoerd en 50 miljoen
euro wou als losgeld. Niemand had zo
veel geld, maar toen kwam er een oranje zot tevoorschijn, Naruto genaamd, die een
aantal plekken wist waar geld te verdienen viel. Heel de eenheid+de ouders werden
verdeeld in een aantal groepen en gingen de opdrachten gaan vervullen. Het geld
werd goed verzameld en de Akatsaki clan vertrok stilletjes. Natuurlijk liet niemand
zich doen, en de Akatsaki clan werd snel op de grond gelegd en gearresteerd door de
plaatselijke ninja-politie.
We spendeerden nog wat tijd met onze ouders, en gingen daarna in de zithoek zitten
om eens wat aan onze lollen te denken voor de kampvuuravond. Michiel Gellinck
had 2 lollenboeken, maar behalve een paar vuile lollen (tsssss) was dit niet zo handig.
Toen verliet Lama ons om een beetje te gaan studeren, en moesten Wasbeer en
Ooievaar het alleen zien te klaren. Merci Lama dat ge toch zo lang gebleven zijt
ondanks je drukke agenda.
De laatste twee dagen verliepen een
beetje hectisch, want alles moest
worden afgebroken en dan moest er
nog geoefend worden voor de
kampvuuravond. Er werd van pier
naar pol gevlogen en terug. Maar alles
kwam op zijn pootjes terecht. Het was
een prachtige kampvuuravond, met
natuurlijk twee prachtige vuren. Al
was dat van de JVG’s toch het
mooiste!
Na de kampvuuravond was het hop
onder de wol want de volgende dag was de big day, terug naar huis.
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Dag 10
Deze dag was misschien toch wel de hectischste, de laatste hand leggen aan de
valiezen. Nog wat tenten die moesten afgebroken worden, ondertussen nog ietske
achter de kiezen steken, om niet te verhongeren, het terrein opkuisen en dan
uiteindelijk was de bus daar en kon alles worden opgeladen en konden we vertrekken
richting Gent.
Eind goed al goed.
Viola dit gezegd en verteld zijnde, tot de volgende
Ciao
Uw verslaggevers ter plaatse
Lama & Ooievaar

Programma zaterdag 1 september 2007 tot zaterdag 24 november 2007

Zaterdag 01/09/07

vergadering van 14u00-17u30
Vandaag is het de eerste dag van het nieuwe scoutsjaar.
We delen de patrouilles in en we spelen heel veel kleine spelen.

Zaterdag 08/09/07 vergadering van 14u00-17u30
We gaan naar wondelgem en maken de koffers van het groot
kamp. Natuurlijk gaan we heel vele kleine spelen geven.
Zaterdag 15/09/07 vergadering van 10u00-17u30
We spelen een groot stadspel.
Zaterdag 22/09/07 vergadering van 14u00-17u30
We leren vandaag hoe we met een stafkaart moeten omgaan en
waar we moeten op letten. Voor diegene die kunnen breng je
kompas en roemer mee.De nieuwtjes zien wat je moet doen om
jongverkenner te worden.
Zaterdag 29/09/07 geen vergadering
Zaterdag 06/10/07 vergadering van 09u45-17u30
We gaan op tocht in een prachtig natuurgebied, zorg voor verse
kousen,kaartleesmateriaal en een regenjasje. Lunchpakket !!!
zaterdag 13/10/07 vergadering van 14u00-17u30
techniek EHBO +veel kleine spelen (kans om af te leggen!!)
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zaterdag 20/10/07 vergadering van 14u00-17u30
we leren hoe we moeten omgaan met een touw + heel veel kleine
spelen… laatste week om te betalen voor het herfstkamp.
Herfstkamp van zaterdag 27 oktober tot woensdag 31 oktober 2007
Zaterdag 03/11/07 geen vergadering
Zaterdag 10/11/07 vergadering van 10u00-17u30
We leren hoe we moeten sjorren + we spelen een groot spel
Zaterdag 17/11/07 vergadering van 14u00-17u00
We spelen heel veel kleine spelen, spaghetti-avond
Zaterdag 24/11/07 geen vergadering
Mocht je om 1 of andere reden toch niet kunnen komen naar de vergadering laat ons
dan gerust iets weten..

Verwest Jasper
Heimelijke Wasbeer
0485/78.75.41
TAKLEIDER JONGVERKENNERS – JONGGIDSEN
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G’n

V’s
Artikel Groot kamp ‘07

Dag 1:
We vertrokken uit een ons welbekende plaats, Dampoort, met een ongeluksbrengend
getal 13. We waren namelijk met 13 vg’s. Zonder ongevallen aangekomen in het
Kattebos moesten we wachten op de camion. Na veel gewacht kwam hij en begonnen
we met man en macht aan het uitladen. Pieter (Evenwichtige Cheetah), lag nog wat
te slapen en kreeg een bidon tegen zijn hoofd. Ongeval nummer 1 was geboren,
gelukkig was het niet erg en kan hij daar wel tegen. We werden in groepen verdeeld
en begonnen vlijtig aan het opstellen van het Stafkamp. Linsang en compagnie onder
leiding van Hert begonnen aan de E.H.B.O.-tent. Daar begonnen we waarschijnlijk
iets te vlijtig aan, of beter gezegd in de naam van Hert zijn adjectief, te gedreven,
want de we waren ons buitenzeil vergeten. Zware afgang (uitgesproken op zijn
Engels) voor de Vg’s, maar uiteindelijk hebben wij toch de meeste tenten vlot
opgesteld. Nee, lezers het is geen wedstrijd, maar het gaat enkel om uw eer te
bewijzen. Of beter gezegd om jezelf te bewijzen. Na het stafkamp was het tijd voor
ons eigen hoekje in elkaar te flansen. We hebben toch alle slaaptenten opgesteld die
nodig waren, en konden dan genieten van de rest van de dag die nog overschoot.
Vroeg genoeg in ons nestje gekropen want de dag erna was het de welbevreesde
Bomendag. Voor de één een marteling voor de ander een cadeau uit de hemel. Kies
maar zelf.
Dag 2:
Vroeg opgestaan, klaargemaakt voor ‘the hard labour for a treeday’, vertrokken we
naar de plaats waar het zich allemaal ging afspelen. Het weer zat niet zo mee, want
het regende. Maar we zijn echte scouters dus we kunnen daar tegen. Onze Hert had
ons beloofd dat dit het enigste was dat op de planning stond van de Vg’s, maar die
had ons goed liggen (lees verder). Terughoudende Giraf, kwam toch eens op de
voorgrond dit met een geweldige bijltechniek, jammer genoeg was de bijl te slap voor
de krachten van onze Wolvenleider, want die begaf het op een gegeven moment. Kea
was ook opgewekt bezig met het afdoen van zijtakken van de nodige bomen, maar zij
had na een tijd geen krachten meer.Waarschijnlijk door het te opgewekt fluiten
tijdens het werken. Met alle geluk was het bijna ’s middags en kwamen Dolfijn en
Forel ons voorzien van de nodige koolhydraten, suikers, en vocht. Wat is er nu beter
of een boterhamke of 5 met salami en een pot soep (of het nu ‘Champion’soep was of
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iets anders, we weten allemaal dat het berelekker was). De firma BlomProvo (Yak en
Linsang) was dit jaar ook van partij, met af en toe de grenzen verleggen geraken we
er ook. Snugere Kauw heeft zeker getoond dat deze dag een cadeau uit de hemel is,
zoals Heimelijke Wasbeer die leeft ook grotendeels voor deze dag. De bomen
waren al snel opgeladen en weggebracht naar het kampterrein. Daar had Hert het
lumineuze idee om ons karretje ook nog te ledigen en het nodige hout op onze plaats
te leggen. Iedereen luistert naar zijn takleider en we begonnen aan het ledigen van de
kar, met in de gedachte weer eens de grenzen verleggen van het menselijke lichaam.
Cataras deed de coördinatie van het stapelen, en Hert hielp de boomstammen op de
vg’s hun schouders leggen. Firma BlomProvo (Intimiderende Yak en Geflipte
Linsang) deden weer hun werk. Die firma staat voorlopig al bekend als
bomendragers. De sfeer zat er al goed in, en Joost (Gevatte Indri) had er niets beter
op gevonden dan er SFEERPUNTEN van te maken. De sfeer was op dat moment 80
punten. Na het uitladen van ons karretje, hebben we toch algemeen besloten om voor
de rest van de dag te rusten en te bekomen.
Dag 3:
Vandaag stond er de constructie op de planning. De meeste Vg’s zijn gaan helpen bij
de jvg’s, en de rest hielp mee met de constructie van de Vg’s. Schamperen
Eekhoorn en Geflipten Linsang begonnen de vlaggemasten te ontschorsen, terwijl
de rest van de werkploeg zich bezighield met de driepikkels. Toen de eerste, wat de
grootste was, recht werd
gesteld, viel die al even snel
terug neer als dat ie bijna ’
rechtgekomen’ was. Joost
zijne ‘tikker’ heeft even
moeten bekomen van ‘t
verschieten.Voor Joost was
de sfeer toch gedaald. Maar
uiteindelijk met iedereen op
volle kracht, werd de eerste
driepikkel rechtgesteld.
Daarop werden er
diagonaalsjorringen gedaan,
dat de vlaggemasten moest
vasthouden. Tijdens het
middagmaal was Johan (Verbaasde Coati) door zijn stoel gezakt. Die had er niets
beter opgevonden om die stoel gewoon normaal ergens anders neer te zetten.
Bereidwillige Narwal zet haar vol vertrouwen neer op de stoel maar viel Cholo
meetrekkend neer op de grond. Het deed alleszins de sfeer goed bij de Vg’s volgens
Joost, want deze steeg fameus de hoogte in. Na het werken aan de constructie was
het weer tijd om verder te werken aan de patrouillehoeken. Waaronder de vuurtafels
en de vuurshelter die werd rechtgezet. Ook de tafel met de eetshelter werd uit de
grond gerezen bij elke patrouille. Bij de ene patrouille ging het wat vlotter dan bij de
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andere. Uiteindelijk was iedereen tevreden met het verwezenlijkt werk en konden we
nog wat bekomen van de al reeds derde werkdag op het voorkamp.
Dag 4:
Op deze dag was er gepland de zithoek in elkaar te steken. Ook in de middag gingen
we onze welbekende vriend boer Fons, een handje toesteken. De zithoek was onder
leiding van Linsang, die het dan ook deed onder het moto: improvisatie. De zithoek
schoot goed op en voor we het beseften stonden we allemaal in de blakende zon
onkruid te wieden tussen de weinige bieten. Het werd een slagveld van vliegend
onkruid, onder het mateloos irriterend gedrag van iedereen volgens onze vrouwelijke
leidster Cataras. Cataras en Eekhoorn hebben hun stuk perfect gedaan,maar
uiteindelijk leek het maar peulschil te zijn, want het te presteren werk was eindeloos.
Maar we gaven niet op. Na ons 2e 4uurtje konden we zeker weer van start gaan met
volle moed en energie. Zo had Stern een alternatieve wijze gevonden om zich languit
in het veld te leggen en al het onkruid rond hem te wieden. Uiteindelijk besloten we
er de brui aan te geven en terug te keren naar ons terreintje. Met dat iedereen nogal
vuil was besloten we ons te wassen en voor de rest geen snars te doen, dan misschien
hier en daar een klein karweitje.
Dag5:
Wat is er nu gebeurd? Er zijn nieuwe totems verdiend! Zo is onze Joost, Gevatte
Indri geworden. Pieter Demeester, Evenwichtige Cheetah; Michiel Dutrieue,
Gemotiveerde Leeuw; Johan Belaen, Verbaasde Coati; Sam Bastiaans, Actieve
Fret en Yorick De Vreese, Volhardende Grizzly. Voortaan spreken wij die vg’s
aan met deze mooie namen. Oh wee, zo nee!!
Maar dit neemt niet weg dat er nog gewerkt moet worden. Dit dan vooral aan de
zithoek. Door de verenigde krachten was dit snel gedaan. Gemotiveerde Leeuw was
zodanig gemotiveerd dat hij een Hudoput maakte van wel 1,5meter diep! En dit dan
enkel voor menselijke afvalstoffen… Naast dit werd de leiderstafel gesjord, volgens
de wensen van de leiding. Zo was het grootste werk gedaan bij de vg’s.
Dag 6:
De welbekende Rustdag kon voor onze tak niet ontbreken. De Vg’s hebben zo hard
gewerkt dat hun blaren op hun handjes moesten weken in Het Blauwe Meer. De
Zwaluw maakt zich graag bekend, omdat wij fier zijn op onze scouts. Dit gebeurde
door een fenomenaal spektakel op de glijbaan. Onze scoutseenheid was weer eens
gekend in Het Blauwe Meer. Na het vele rusten, spelen en handtekeningen uitdelen
keerden we terug naar het Kattenbos, met in het vooruitzicht een gezellige BBQ met
de Voorkampers. Het enigste dat nog moest gebeuren door Linsang en Yak was het
uitkuisen van de BBQ. Laten we zeggen dat dit een straf was die verdiend was of
beter gezegd: eigen schuld, dikke bult. Maar ondanks dit werd de sfeer niet verpest en
haalde we weer eens hoge sfeerpunten tijdens die knusse avond.
Dag 7:
Ah, eindelijk, oef, joepie,fieuw… Het echte kamp gaat vanaf vandaag van start. Dit
gekenmerkt door het 7e dagsyndroom, de welbekende ochtendgymnastiek, het
zelfbereide potje, de talrijke spelen, en de ons nog meer bekende kamptaferelen en
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activiteiten die er op een doorsnee kampdag op het menu staan. Vandaag was het dus
eerst en vooral turnles. Dit werd gevolgd door het eten en nadien was het tijd voor
voetbal. Badend in het zweet, hartslag voelend in de keel begonnen de Vg’s aan het
middagmaal. Na deze lekkernij verorbert te hebben deden we een welverdiende
sïesta, nadenkend over wat het middagspel zou kunnen zijn. Linsang gaf vloeiend de
uitleg aan de Vg’s, die aandachtig aan het luisteren waren met hun reeds
hoogontwikkelde spitsige wolvenoortjes. Het was namelijk de bedoeling om zoveel
mogelijk punten te verzamelen door middel van geluk. Uiteindelijk won de groep van
Actieve Fret met een glansrijk aantal punten. Na al het ravotten, het lot tarten was
het tijd voor het 4 uurtje en het klaarmaken van de vuren voor het avondmaal. Zoals
de meeste dagen was er dan wat tijd voor kleine spelen. Voet,voet, voet,bal, bal, bal,
voet,voet,voet,bal,bal,bal… Ja lezers, door onze Gevatte Indri (Joost Lambert) is er
dit kamp weer eens plagiaat gepleegd. Dit keer de melodie van het bikken. Dit kamp
werd dit veel gezongen als hint dat er gevoetbald moest worden. Openstaand, zoals
de leiding is, werd er weer eens gevoetbald. Na een spetterende,spannende match was
het tijd voor het avondspel. Het kotjesspel door Saki. Aangezien deze leider ons
helaas niet kon vergezellen, gaf de takleider, Gedreven Hert de uitleg. Het spel
duurde onvoorzien korter dan gepland. Daar de VG’s vermoeid waren van de dagen
ervoor. Vroeg onder de wol gekropen en dromend van de volgende dagen, deed de
leiding nog wat voorbereidingen voor de komende 2 dagen. Op het goed gevulde
programma stond er 2-daagse.
Dag 8:
De langverwachte 2-daagse ging vanaf vandaag van start. Iedereen maakte zijn zak,
lunchpakket, en las de nodige informatie. Linsang vergezelde de eerste patrouille, de
Piranha’s. Eekhoorn stapte op het tempo van de Condors en Cataras samen met
Hert en de Pythons. Bij het stappen naar het tweede punt hebben de Piranha’s een
kleine omweg gestapt wat resulteerde in de laatste patrouille. Voor de rest verliep
alles goed, dankzij de APL Correcte Mees en haar patrouilleleden. Samen met
Linsang hebben ze zich goed geamuseerd. Eenmaal aangekomen aan het
overnachtingpunt was het tijd voor de vuurtjes. Dit verliep soms moeizaam, maar het
lukte iedereen een deftige maal naar binnen te spelen. Linsang had zelf een lumineus
idee om zich te stretchen, met in het vooruitzicht dag 2 van de 2-daagse. Yak volgde
zijn voorbeeld. En achteraf, na dat ze het hilarisch vonden volgde wel bijna iedereen.
Het was daar met andere woorden een hele groep voorbereidende scouters op de nog
reeds komende kilometers. Hert zocht een plek om te overnachten. Linsang had hem
nochtans verwittigd dat er zich onder varens veel teken bevinden. Maar Hert zou niet
gedreven genaamd zijn moest hij het daarom opgeven. Hert ging als eerste door de
varens gevolgd door Linsang en achter hem liep Yak. Na het meten en passen lag
iedereen al vredig te slapen of te snurken (Is het niet Indri??), behalve Linsang en
Yak. Die besloten om nog een avondwandelingetje te maken en daarbij de darmen te
ontlasten. Achteraf leek dit een niet zo slim idee geweest te zijn. Dezelfde twee hun
slaapzakrits was stuk. De nacht ging druppelendgewijs voorbij.
Dag 9:
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De volgende ochtend waren de sluizen van de hemel nog steeds niet geledigd.
Normaal heeft ochtendstond, goud in de mond. Wel deze ochtend was er weinig
sprake van goud, maar eerder sprake van liters regenwater in de mond. Onder het
advies van Linsang maakte iedereen zich klaar voor de tweede dag. Met de hoop op
droger weer. Maar i.p.v. dat het verminderde verergerde het. Linsang vertrok als
eerste vergezeld door de Condors.Kea haar humeur stond op donder en bliksem.
Grizzly was ook niet al teveel spraaks, dus de sfeerpunten werden gecreeërd door
Linsang, Yak en Brecht. Onderweg trakteerde Linsang de patrouille op verse
koeken en zo had iedereen toch een gevulde maag en steeg humeurmeter ziender
ogen. Het tempo lag bij iedere patrouille hoog, zodat de Vg’s aankwamen rond de
middag. Daar werden we onmiddellijk een tas soep aangeboden en een braadworst.
Na dat iedereen droog was, is er niet veel meer gedaan geweest. Het enigste waar
iedereen aan dacht op dit moment was rust,warmte, en gezelligheid. Tegen de avond
moest er wel nog gekookt worden. Dit was maar een peulschil in vergelijking met de
afgelopen 2 dagen. En ’s avonds zijn er grote ontdekkingen gedaan door de Vg’s op
het lijf van Yak en Linsang.. Deze hadden na afloop, en niet overdreven, tesamen 71
parasietachtige beestjes op hun lichaam. (Wetenschappelijke naam: Teken..)
Dag 10:
Deze dag is de dag maar laat begonnen door het slechte weer van de twee vorige
dagen. We begonnen met een
Kookwedstrijd. Bij de
Condors viel het voorgerecht
letterlijk in de smaak. De
Piranha’s bakten er ook
letterlijk niets van. En de
winnaars hadden zelf een
onderlegger gemaakt samen
met een soort van
Quickburger. ’s Middags
kwam er nog meer eten aan te
pas en was het wafels bakken.
De Vg’s moesten daar wel
een spel voor spelen. Maar
het einddoel was zodanig
goed gekozen dat men snel wafels aan het bakken was met de gewonnen recepten.
Smullen dat ze gedaan hebben. Net alsof er ’s middags tekort aan voedsel was??
Toen het donker werd was het tijd voor het eenheidsavondspel. Dit was gemaakt door
De Wolvenleiding. Op mijn post was het boogschieten op een roos. Grizzly zou beter
een bril dragen, want deze schoot zijn pijl mijlenver in het veld.Uiteindelijk was het
een competitie tussen de verschillende muziekgroepen. Het meeste geluid maken ,
maar de wet heeft altijd het laatste woord. En zo kwam er gelukkig voor De Zwaluw
terug rust op het kampterreintje. Napratend over het avondspel vielen de Vg’s in
slaap.
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Dag 11:
Reeds 61,1111…% van het kamp gepasseerd. Maar wat is een kamp als er geen
Technische Omloop wordt gedaan?? Niets waard…. Dus onze Schampere
Eekhoorn had dit mooi op poten gezet, met de nodige posten. Het spinnenweb was
vrij moeilijk gemaakt. Op de middagpost werden we gestoord door een van de lokale
vissers.. Gelukkig kon Forel de gemoederen bedaren en was dit onnozel incident snel
achter de rug. Hoe de verdeling van de brochettes juist ging, is ons nog altijd een
vraag.. Plots waren er gelijk een aantal brochettes verdwenen, zoals sneeuw zou
verdwijnen voor de zon. Niet getreurd deed iedereen verder aan de volgende proeven.
Totaal uitgeput aangekomen aan de laatste proef moesten de Vg’s nog over het
commandokoord. Iedereen is er zonder kleerscheuren of stinkend naar het moeras
over geraakt. Sommige onder ons stonken wel naar het zweet, zoals Grizzly, die wel
heel véél zin had om het wel 4 x te doen. En dan vergat ik bijna een Blauwe die dan
wel nader kennis gemaakt heeft met de geuren van het ‘tropische’ moerasje. Dit werd
gedaan onder leiding van Yak zonder enige inspraak of vurige wens van een van de
Vg’s leiders… Er moest toch op een of andere manier gezorgd worden voor het
nodige aantal sfeerpunten, niet waar Indri?. Daarbij dank aan Luidruchtige Beloega.
Uitgelachen, en uitgeleefd was het tijd voor het avondmaal, en nadien een rustige
avondactiviteit. Op het reeds vrij strikt gevolgde planning stond er Quiz. Deze werd
gewonen door de Pythons, gevolgd door de Condors en als laatste de Piranha’s. Toen
werd de kantine nog verorberd en werd het slaaplied ingezet om dan in de veren te
kruipen.
Dag 12:
Deze dag stonden er sportproeven op het menu. Iedereen maakte zich na het ontbijt
klaar voor zijn beste beentje voor te zetten. Als eerste proef was het lopen. Dit verliep
vlot. Toen was het al tijd voor het middageten. Cataras was al bezig met de
voorbereidingen van het middagspel. Opportunistisch zoals ze is; had ze voor haar
het gemakkelijkste gekozen. Terwijl Eekhoorn en Linsang hun ziel uit hun lijf
mochten lopen. Zoals bij elk spel vliegt de tijd voorbij en was het altijd voor het
tweede deel van de sportproeven. Leeuw was hier toch de koning in zoals hij de
koning is van al de dieren uit het bos. Saki is zwaar op zijne zak gegaan, en Mees
dacht ook dat ze kon vliegen. Gelukkig was Maarten bij ons en keek de dokter
diagnostisch naar het slachtoffer. ’s Nachts was er dan een dropping voorzien. Het
was een zeer vernuftig, uitgewerkte dropping volgens de Tour de France met zijn
onmisbare Gele, Groene en Bolletjestrui. Linsang was de hoofdorganisator en hield
de standen bij. Met geluk in het spel of juist ongeluk kwam het eindresultaat uit zoals
gehoopt. De Gele Trui gewonnen door de Pirana’s, de Groene Trui op de valreep
door de Pythons en de Bolletjestrui door de Condors. Op een bepaald punt moesten
de teams een azimut aflopen, en daarbij hebben de Pythons vallen gezien van
stropers… Of dit nu echt zo was, moet jezelf maar over beslissen. Ik denk eerder dat
het visuele hallucinaties waren door een tekort aan slaap… Iedereen kroop
vroeg(letterlijk) in hun bedje.
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Dag 13:
Lang uitgeslapen begon de dag wat anders dan normaal. We begonnen met een
ontbijt en nadien was het al tijd voor het middagspel. Zoals ik al zei houden wij ons
zoveel mogelijk aan de planning, maar vandaag keken we dit door de vingers. Dus
het middagspel van Eekhoorn werd een waterspel. De jongens hebben zich nogal
kunnen uitleven op het glibberige catchveld. Achteraf was er nog een gevecht tussen
de drie meisjes(Kea, Mees en Jolita). En dat zorgde voor de climax van heel het
spel. Toen was het tijd voor zich mooi te maken voor de BBQ met jvg’s. Veel werd
er niet meer gewassen want de bruine zeep had zijn nodige werk al verricht. De BBQ
werd gedaan door Tokeh, Yak en Linsang. Daar was een zekere factor stoerheid
voor nodig. Want Yak en Linsang deden dit in bloot bovenlijf, waardoor de
verwachte brandwondjes werden opgelopen. Maar alles voor de sfeerpunten, dus het
moest gewoon. Veel gezang, en een grote drang naar gezelligheid deed de sfeer tot
maximaal (Narwal) stijgen. Maar aan alle mooie liedjes komt een eind, dus aan deze
avond ook. Niet getreurd jvg’s, want de sfeerscheppers komen terug. Ik heb Jolita
haar nog nooit zo zien amuseren, om dan nog maar te zwijgen van de andere vg’s.
Dromend van de BBQ avond werd de nacht ingezet.
Dag 14:
Dag 14 is altijd een speciale dag, want dan is het overgang.De prijzen werden
uitgedeeld.Waarbij Michiel Dutrieue (beter gekend als Leeuw) de vg van het jaar
werd en Goud voor de sportproeven was voor Pieter De Meester (beter gekend als
Cheetah). De hele eenheid wordt dan gereorganiseerd naar het organigram van het
toekomstige scoutsjaar. Bij de Vg’s gingen Kea en Mees naar de jvg’s leiding en
Yak samen met Tokeh naar de Wolvenleiding. Ons vergezelde zich Maarten en
Michiel Gellinck. Ook bij de leiding veranderde de vrouwelijke leidster van Cataras
naar Kokette Sifaka. Cataras zag haar toekomstplannen opportunistischer bij de
Teerpotenleiding. Daar werd zij Eerste Assistent takleister. Schampere Eekhoorn
verliet ons met heel veel pijn in het hart, dankzij zijn zware studies als Industrieël
Ingenieur. Gelukkig bleef Hert onze takleider, bijgestaan door Linsang, Saki. Dit
scoutsjaar ook door Sifaka. Voor de mensen die andere horizonten gaan verkennen
zijn: we zien elkander weer,… en voor de mensen die ons vergezellen: Wees
welgekomen… Maar zo gemakkelijk gaat dit niet. Zo is er een middagspel waarbij je
een laatste kans hebt. Eerst is er altijd een kleine doping om zich op te warmen voor
de echte moerasdoop. Het spel verliep vrij vlot en escaleerde pas vrij laat in een
moerasgevecht. Dit ontaarde dan nog naar een aantal wraakacties naar de jvg’s. Na
het plezier komt het kuiswerk. Dit nam de nodige tijd in zodat het al tijd was voor het
avondmaal. Er moesten zelf pannenkoeken gebakken worden. Dit verliep vrij goed,
zoals bij de leiding. Maar bij de Condors en de Pythons waren dat toch maar
zelfgefabriceerde schijfkes. Indri en Coati gingen het ons een keer leren. Liever
niet,want het waren gelijk stenen op de maag. Maar het vulde de magen want dit was
hoogstnodig voor het avondspel. Daar had je pas een energieboost voor nodig. De
teams gingen soms goed op, maar Indri was gewond aan de pols door het middagspel
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en daar hadden we niet veel aan.
Iedereen vocht letterlijk en
figuurlijk voor zijn leven. Met
veel geluk zijn er deze keer geen
gewonden moeten afgevoerd
worden. Iedereen had veel
energie verloren en dit werd
gerecupereerd door de
welverdiende nachtrust.
Dag 15:
Deze morgend zijn we al deels
begonnen met de afbraak. De
ouders kwamen op bezoek dus
veel mocht er nog niet weg. De
dagdagelijkse inspectie werd
gedaan. Daarbij vielen dezelfde
opmerkingen als al de vorige
dagen. ’s Middags was het de
beurt aan ons
eenheidsmiddagspel, waarbij het
thema Japan was. De ouders
hebben zich goed geamuseerd.
Da manneke met zijn oranje
pakske heeft veel stress gehad, en de Goeien hebben toch ook de stalen zenuwen
kunnen omzeilen. Na het middagspel was het vieruurtje en spraken we nog na over
het middagspel. ’s Avonds zijn we de jvg’s nog eens gaan bezoeken en deden we
kleine spelletjes zoals, Simon zegt… Iedereen was blijkbaar heel moe want sommige
spelletjes was Chinees voor hen, terwijl het thema van het kamp Japan was… Niet
getreurd ging iedereen naar zijn bedje wetende dat het morgen al dag 16 ging zijn.

Dag 16:
Heel de dag was het afbreken, afbreken en nog eens afbreken. Daarbij is er dan ook
de nodige verhuis nodig. Zodanig dat iedereen knus bij elkaar lag, zodat er maximaal
(Narwal) opgeruimd kon worden. Tegen de middag was er dan tijd voor het
voorbereiden van de kampvuuravond. Daarbij zijn er hilarische mopjes verteld
geweest. Zeker niet met de bedoeling om iemand te kwetsen. Je mocht ze zeker niet
persoonlijk opnemen. De andere takken hadden zich ook voorbereid en de avond kon
van start gaan. Met een volledige Wolventak is die hele avond zeer goed in banen
geleid. Geen enkel moment te bespeuren van chaos, misschien dan enkel de wind die
af en toe verkeerd zat en dit met een hilariteitfactor van je welste bij de mensen aan
het vuur van Ooievaar en Saki. Met een meer dan geslaagde kampvuuravond dook
iedereen zijn tentje binnen en dit als doel om te slapen.
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Dag 17:
Op de voorlaatste dag van het kamp, werden nog de laatste tenten afgebroken en
vlogen we met volle moed op het stafkamp. In een mum van tijd was alles weg en
konden we genieten van een gezellige kaasavond. Vooral eer dit begon namen we
afscheid van al de andere kinderen die veilig terugkeerden naar Gent. Op de
kaasavond is er weer veel sfeer geschept en veel kaas bedeeld als veel gedronken. Het
was een kaasavond om U tegen te zeggen. Niet te laat is iedereen dan ook gaan
slapen want morgen werden de camions geladen.
Dag 18:
Na al het laden en plaatsnemen in de auto’s, was iedereen onderweg naar
Wondelgem. Daar werden de camions nog uitgeladen en was het kamp definitief
afgelopen in Lommel. Traditioneel ging de leiding nog een hapje eten op restaurant
om dan definitief het volledige kamp af te sluiten.
Dan rest er mij nog enkel De 3 Blauwen, waaronder Grappige Forel, Oprechte
Baribal en Luidruchtige Beloega te bedanken voor hun fameuze inzet, organisatie,
e.d. De GOOFOO squad voor de délicieuze maaltijden. En de behaalde
prijzenontvangers te feliciteren. Bravo! De nieuwe leiding waaronder Kea, Yak,
Tokeh en Mees.. En de nieuwe vrouwelijke leidster: Kokette Sifaka. Maar zeker
mogen we onze Schampere Eekhoorn niet vergeten in de bloempjes te zetten voor
al de leuke,plezante jaren bij de Zwaluw!
En tot wederschrijfs en wederlees.
PS: Sorry voor de mogelijke fouten, maar het was met 1 hand te doen.

Uw reporter ter plaatse, Geflipte Linsang

En ook van mij nog nen extra dikken merci voor de extra gepresteerde uurtjes
bij de staf en andere kampen, eeuwige roem zal jullie deel zijn!!

Kusjes, Forel
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Programma September-Oktober-November
01-09-07 : 14u00, openen aan de Muze. We beginnen op het gemakje met een kennismaking met de
nieuwkes en vele spelen.
08-09-07 : 14u00, Openen aan de Muze. We gaan spelen in de Groene Vallei en gaan daar nog eens
de techniek Morse opfrissen.
15-09-07 : 14u00, Openen in Wondelgem. Vanaf deze vergadering starten we opnieuw in
Wondelgem ! Naast de vele spelletjes, gaan we nog eens ons materiaal vanop Groot Kamp
controleren.
22-09-07 : 14u00, Openen in Wondelgem. Alvorens wij in oktober op onze eerste tocht vertrekken,
volgen we vandaag de cursus « kaartlezen voor gevorderden » met als lesgever uw eigenste
takleider. Boeiend !
06-10-07 : 10u00, Openen aan de Muze. Zoals reeds verklapt in september, vertrekken we vandaag
dus op tocht. Wat brengen we mee ? Een lunchpakket, geld of een tramkaart voor vervoer en
kaartleesmateriaal.
13-10-07 : 14u00, Openen in Wondelgem. Naast een pak geweldige spelletjes, krijgen jullie
vandaag de techniek EHBO voorgeschoteld.
Breng allemaal een (meerdere) verband(en) mee, zodat we ook wat kunnen oefenen in de praktijk.
Vergeet je Herfstkamp niet te betalen.
20-10-07 : 14u00, Openen in Wondelgem. De laatste dag om je Herfstkamp te betalen ! Vandaag
een kleine teervoettest, dus bekijk je technieken nog eens.
27-10-07 tot 31-10-07 : Herfstkamp
10-11-07 : 10u00, Openen in Wondelgem. Een geweldig goed gevulde dag : Sjorren van eigen
tafels, techniek Oriënteren/Kompas, een groot spel en vele kleine spelen.
17-11-07 : 14u00, Openen aan de Muze. Naast de vele kleine spelen helpen wij vandaag met de
organisatie van de spaghettiavond.
Als je niet kan komen naar een vergadering, verwittig de leiding ten minste 1 week op voorhand.
Als dat niet lukt, verwittig met een klein telefoontje of SMS’je naar het nummer 0494/668097

Slock Karel – Simon
Gedreven Hert
0494/66.80.97
TAKLEIDER VERKENNERS – GIDSEN
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