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Het zijn barre dagen, zelfs voor deze tijd van het jaar. Sneeuw en koude tenen,
het treft ons allen. Ook afgelopen Herfstkamp kwamen de weergoden roet in het
eten gooien gedurende enkele spelen. Desalniettemin kon de sfeer niet stuk en
werden middagspelen vervangen door uitgebreide zangstonden of
knutseluurtjes. Verder in dit boekje kan u nalezen wat uw oogappeltjes zoal
hebben beleefd op Herfstkamp. Omdat we qua binnenspeelruimte toch wat krap
zaten, en aangezien er voor het Paaskamp altijd meer inschrijvingen zijn dan
voor het Herfstkamp, besloten we een andere en ruimere kampplaats te zoeken.
Gedurende de laatste jaren waren onze kampplaatsbezoeken zeer teleurstellend
geëindigd. Of we konden zelf niet koken, of andere jeugdgroepen kregen
voorrang, of er was te weinig speelruimte... Steeds weer kwamen we van een
kale reis terug, totdat we tijdens één van ons laatste kampbezoeken een ideale
Paaskampchalet vonden. “De Spreedonken” in Balen‐Olmen wordt onze nieuwe
stek van 4 tot en met 8 april. Met grote binnenspeelruimten, een gigantisch
overdekt terras en een zeer bosrijke omgeving, biedt deze chalet de oplossing
voor een grote scoutsgroep zoals de onze. Wij streven er immers naar om met de
voltallige eenheid op kamp te gaan en niet in kleine groepen naar verschillende
kampplaatsen.
Ook onze kaasavond voor ouders, kinderen, familie en vrienden staat weer voor
de deur. Met dit feest proberen we geld in te zamelen om onder andere ons
nieuw lokaal in Wondelgem te kunnen bouwen en onze werking te
ondersteunen. Op 14 maart verwachten we dan ook iedereen op onze
vertrouwde locatie in Gent. Een ruim assortiment kazen zal onze buffettafels
vullen en voor zij die geen kaas eten voorzien wij onze befaamde
“reuzensandwich”
Op 23 mei organiseert de zwaluw een grote zwaluwreünie voorafgegaan door
een wandelzoektocht. Dit om iets terug te doen voor alle leden en
sympathisanten die onze vereniging ondersteunden de afgelopen 63 jaar.
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We starten de dag om 14h met een wandelzoektocht in de omgeving
Wondelgem‐Evergem. Iedereen kan zich in groepjes inschrijven en zo een
middag stappen langs een uitgestippeld parcours. Wij voorzien een lange en een
korte route en tussendoor sport en spel voor jong en oud. Vanaf 17h starten we
dan met het reüniefeest waar we jullie een natje en een droogje aanbieden en
iedereen de mogelijkheid heeft oude bekenden op te zoeken en een babbeltje te
slaan. Verdere ontwikkelingen rond dit feest kan je binnenkort volgen op onze
site: www.dezwaluw.org

Tot slot wens ik ook alle ouders en sympathisanten te danken die volop onze
“zwaluwwijn” gepromoot en verkocht hebben. Dankzij de serieuze inspanningen
van enkele ouders, haalden we ook dit jaar ons vooropgesteld cijfer. Dit allemaal
in het belang van de Zwaluw en dus ook in het belang van al jullie kinderen.
Topverkopers 2008:
1 Bastiaens 144 flessen
2 Stroo 120 flessen
3 De Poortere 114 flessen / Everaert 114 flessen
4 Oosterlinck 108 flessen
5 Hostens 85 flessen
Mochten er in de toekomst vragen, suggesties of problemen zijn mag u mij
steeds contacteren:
Baribal (Everaert Pepijn)
baribal@dezwaluw.org

0498/08.03.42

Ik wens iedereen alvast een GELUKKIG NIEUWJAAR en een fijn scoutsjaar bij
...120e FOS DE ZWALUW...

Oprechte Baribal
Everaert Pepijn
0498/08.03.42

baribal@dezwaluw.org

EENHEIDSLEIDER
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Leidersweekend:
Voor verkenners‐gidsen, hulpleiding, assistenten en takleiding
Van 31/01/09 tot en met 01/02/09 in ons lokaal in de Academiestraat.
Start 31/01 om 8h30. Einde 01/02 om 17h.
Deelnameprijs €15,‐

Kaasavond:
Onze kaasavond gaat opnieuw door in de zaal recht tegenover de oude
brandweerkazerne in de Academiestraat te Gent
Zaterdag 14 Maart 2009 vanaf 18h30
Kaas € 8,00 per persoon voor ‐12 jarigen (+ drankje)
Kaas € 12,00 per persoon voor +12 jarigen (+ apéro)
Minireuzensandwich € 6,00 per persoon ‐ 12 jarigen (+ drankje)
Reuzensandwich € 8,00 per persoon + 12 jarigen (+apéro)
!! Details zoals steeds in de Kaasfolder !!
Gelieve de einddatum voor de inschrijvingen te respecteren : 28 Februari
Betalingen bij voorkeur via overschrijving op:
001494514463

Paaskamp:
Jeugdheem “De Spreedonken”, Gestelseweg 12, 2491 Balen/Olmen
Wij voorzien voor alle takken dezelfde periode:
Bevers, teerpoten, wolven jvg’s en vg’s:
• Van zaterdag 4 april 2009 tot en met woensdag 8 april 2009.
Prijs: 80,‐ per persoon
Inschrijvingen iedere zaterdag tot 21 Maart 2009, bij voorkeur via
overschrijving op 001494514463
!! Details zoals steeds in de kampfolder !!
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Zwaluwreünie  wandelzoektocht:
Op 23 mei 2009 nodigen we alle zwaluwen en ex‐zwaluwen uit op het
reüniefeest dat zal doorgaan op ons terrein te Wondelgem. Vanaf 14h start er
een wandelzoektocht en vanaf 17h bieden we jullie een stevig hapje en een
drankje aan.
Verdere info volgt in onze uitnodiging...

Intercamp:
29 mei tot 1 juni 2009 –Wellerlooi –Nederland.
Voor jongverkennerjonggidsen en verkennersgidsen.
Net zoals vorig jaar zetten we het bedrag voor dit weekend op € 50,‐. Dit omvat
de inschrijvingskosten, eten, overnachting en vervoer.
De uiterste datum om in te schrijven is zaterdag 28 februari 2009. Dit kan je
doen door te mailen naar Jvg@dezwaluw.org of Vg@dezwaluw.org.

Groot kamp:
Jeugdcamping VVV, Kattenbos z/n, 3920 Lommel
• 1Ste Periode: Van 1 augustus 2009 tot en met 18 augustus 2009 voor alle
leiders, P.l's en H.p.l's, Verkenners – Gidsen en Voortrekkers. Prijs: € 200,
• 2De Periode: Van 7 augustus 2009 tot en met 17 augustus 2009 voor alle
kinderen: Wolven, Teerpoten en een deel van de Jongverkenners ‐
jonggidsen. Prijs: € 150,
• 3De Periode: Van 9 augustus 2009 tot en met 15 augustus 2009 voor de
Bevertjes. Prijs: € 90,
Inschrijvingen iedere zaterdag tot 14 Juni 2009, bij voorkeur via
overschrijving op 001494514463
!! Details zoals steeds in de kampfolder !!
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Hoe zit dat nu met de bouw van ons lokaal in Wondelgem?
Momenteel staan we er dichter bij dan ooit
tevoren, maar Rome werd ook niet in één dag
gebouwd. Wij zijn volop bezig de nodige centen
te verzamelen en de laatste hand wordt gelegd
aan onze plannen en bouwaanvraag.
In een eerste fase zullen we een betonplaat
laten gieten waarop een industriële ruwbouw
geplaatst wordt. Zo hebben we een dak boven
het hoofd en kunnen we bij slecht weer al
binnenspelen.
In een tweede fase starten we beetje bij beetje
met
de
afwerking.
Zijnde
het
binnenmetselwerk en nadien het afwerken van
toiletten, keuken en bar.
Verder geef ik jullie nog enkele antwoorden op veel gestelde vragen:
Zal basisschool “de Muze” dan geen lokaal meer zijn voor de Zwaluw?
Toch wel, wij blijven nog steeds vergaderen in de Muze. Ons lokaal dient
niet ter vervanging van “de Muze”.
Hoe groot zal het lokaal zijn?
Buitenafmetingen van het gebouw zijn 12m x 24m.
Dit omvat een polyvalente zaal van 12m x 18m en een gedeelte van 12m x
6m waarin wij onze keuken, toiletten en bar onderbrengen.
Buiten voorzien wij een terras van 24m x 4m.
Wanneer zal het lokaal klaar zijn?
De bouwaanvraag dienen wij binnen in het voorjaar 2009.
We hopen de eerste fase klaar te hebben in het najaar van 2009.

Oprechte Baribal
Everaert Pepijn
0498/08.03.42

baribal@dezwaluw.org
EENHEIDSLEIDER
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Hier zijn we dan, de belevenissen
van jullie kapoenen als bevertjes.
Nu kunnen jullie de streken van je
bevertje(s) lezen en weten wat we daar
allemaal hebben uitgespookt in het grote bos…

zaterdag 25 oktober 2008
Gepakt en gezakt aangekomen in Wondelgem wachtten we tot alles ingeladen
was, om dan te kunnen vertrekken en afscheid te nemen van mama en papa. Op
de bus konden we genieten van een leuke film. Aangekomen in Bel konden we
ons beentjes strekken en het terrein gaan verkennen door een wandeling te
maken. Ondertussen werden de valiezen en de bedden geïnstalleerd en
verdeeld. Toen konden de bevertjes
andere kleren aan doen, werden de
lunchpakketten opgegeten en was
het tijd om een siësta te houden.
Toen kwam plots een kusje de hulp
vragen aan de bevertjes. Er waren
kusjes gevangen en de bevertjes
moesten ze proberen terug te
vinden. Daarvoor moesten we
verschillende opdrachten doen
zoals haasje over, touwtrekken en
nog veel meer. Tijdens deze
opdrachten werd ook aan de
bevertjes
gevraagd
of
ze
hun papiertje wel ingevuld hadden,
waarop Balder antwoordde: ja, ja ik
ben ingevuld. Dan moesten we het
opnemen tegen de wolf als de wolf
won kreeg hij een stukje puzzel. Hij
moest zes stukjes hebben dan
moest hij de puzzel proberen
maken. Uiteindelijk keerden we terug naar de kusjes (en geen kussentjes Balder
), werden deze allemaal bevrijd en kregen alle bevertjes en leiders een kaartje
met daarop een kusje en veel plezier op kamp. Dan was het tijd voor een koekje
en een drankje. We kregen ook de techniek “hoe plooien we onze kleren en
slaapzak op”, waarna het tijd was voor de kattenwas (dit is een kleine was). Ook
leerden de bevertjes nog eens kennis maken met de vriendjes van het woud,
alvorens wij konden smullen van het avondmaal. Met een goedgevulde maag,
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konden wij dan starten met de zangles. We kregen liedjes aangeleerd en gingen
dan met Regenboog samen een boswandeling maken. De bevertjes liepen echt
allemaal heel dicht bij Regenboog want ze waren zo bang in het donker en
gaven iedereen een handje. Plots zagen we sterretje! Ze vertelde haar verhaal
dat ze verdrietig was en dat je 's avonds bijna geen sterren meer kan zien door
de vele lichtjes. We moesten dus zo veel mogelijk lichten uitdoen. We gingen
eerst naar het eerste lichtje. Daar moesten we kristalstenen zoeken. Eens we dit
tot een goed einde hadden gebracht en we alle kristalstenen hadden zagen we in
de verte nog een lichtje en gingen we naar dat lichtje. Daar moesten we de
kristalstenen in een koffertje gooien dat daar stond, zodat alle licht verdwenen
was en we de sterren opnieuw goed konden zien. Terug aan de chalet kregen we
net voor het slapengaan nog een leuk verhaaltje te horen, waarna we met z’n
allen in dromenland verzonken.
zondag 26 oktober 2008
Na een “uiterst stille en rustige” nacht mochten de bevertjes eindelijk opstaan.
Het uurtje extra slaap van vannacht had ons duidelijk deugdgedaan. Alvorens wij
van een stevig ontbijt konden genieten, wreven wij eerst de slapertjes uit onze
ogen
tijdens
de
turnles.
Honderden boterhammen en
liters melk later, was het tijd voor
de ochtendactiviteiten: een kleine
inspectie en een kattenwas,
gevolgd door het herhalen van
onze Bevereisen. Daarna trokken
we naar de Sahara om daar in
twee teams een wedstrijdje
“knikkerbaan maken” te spelen.
De ene ploeg werd geleid door
Regenboog en Rusty en de
andere ploeg door Malac. Alle
Bevertjes deden hun uiterste best om van hun knikkerbaan de snelste, de
langste en de mooiste te maken. Uiteindelijk werden de resultaten naast elkaar
gelegd en konden we maar tot 1 conclusie komen: Beide knikkerbanen waren
even mooi, alle Bevertjes waren gewonnen. Van al dat graven kregen we een
razende honger, dus gingen we aanschuiven voor het middagmaal. Na een
welverdiende siësta kwamen plots vier heksen in de kamer. Robbe kon er niet
mee lachen, want hij was bang voor de heksenneuzen. Het waren echter
vriendelijke heksen die de hulp nodig hadden van de Bevertjes omdat ze
vergeten waren hoe ze een lekkere heksensoep moesten maken. Uiteraard
waren de Bevertjes bereid om deze arme heksen te helpen en in “Heksenland”
naar de juiste ingrediënten te zoeken. Zo werden de bevertjes in een rode en een
gele ploeg verdeeld en konden ze door heel ver te springen en heel hard te lopen
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de ingrediënten verzamelen voor de heksensoep. Na deze proeven ontbrak er
nog slechts 1 ingrediënt, het allerbelangrijkste ingrediënt voor de Heksensoep.
Toen de Bevertjes dit ingrediënt gevonden hadden, konden de heksen terug van
hun overheerlijke heksensoep slurpen. De heksen bedankten de Bevertjes en
brachten hen terug naar de chalet waar een overheerlijk vieruurtje op hen stond
te wachten. Dan kregen ze techniek schoenen knopen, ritsen en knopen
dichtdoen, iets wat de ene Bever al wat vlotter lukte als bij de ander. Een
hondenwasje later was het alweer tijd voor het avondmaal, waarna we de liedjes
die we gisteren geleerd hadden nog eens oefenden. Toen we buiten verzamelden
zagen we ineens een Smurf wandelen. De Smurf kwam naar ons toe en vertelde
ons dat hij ziek was geworden door een virus van Gargamel. Hij vroeg aan de
Bevertjes of ze hem niet wilden helpen zoeken naar geneesmiddelen. En waar
haal je medicijnen? Bij een dokter natuurlijk, dus riepen de Bevertjes naar de
dokter. Na het vervullen van een opdracht voor de dokter kregen de Bevertjes
te horen waar ze het medicijn konden vinden. Maar dit was nog niet alles, ze
hadden ook nog iets nodig om het medicijn aan te brengen. Uiteindelijk mocht
elk Bevertje een vlek op de Smurf weg doen, waardoor de Smurf genezen was en
terug naar de andere Smurfen kon. We sloten deze mooie dag af in ons bed met
een leuk verhaaltje.
maandag 27 oktober 2008
Vandaag was het jammergenoeg al de laatste dag van het kamp (snif). Maar ons
verdriet verdween al gauw toen we zagen dat de stam een kleine verrassing
voor ons had namelijk CORNFLAKES!!!!! Na onze maagjes nog eens uitgebreid
verwend te hebben, was het tijd
om de valiezen te maken en om
ons te wassen.
Terwijl de leiding verder deed
met de opkuis, mochten de
Bevertjes een tekening maken van
wat ze het leukste vonden op
kamp en wat ze het minst leuk
vonden op kamp. Als afsluiter van
dit fijne Herfstkamp, schminkte de
leiding nog eens elk Bevertje in
een sprookjesachtige figuur naar
keuze. Na een stevige maaltijd namen we afscheid van de andere kindjes op
kamp en vertrokken we met de auto’s naar het station. Daar moesten we niet
lang wachten op de trein die ons terug naar Gent bracht. Ongeduldig zaten we te
wachten tot we eindelijk van die trein mochten en in de armen van onze mama’s
en papa’s konden vallen. Na het afscheid van de leiding vertrokken de Bevertjes
met hun ouders terug naar huis, ondertussen druk vertellend over hun
belevenissen op kamp.
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Voor ik het woord aan Keoo geef, wil ik in naam van de bevertjes en de leiding
de stam bedanken voor het lekker eten op kamp.
Tot ziens Bevertjes!
Regenboog
Zorgzame Saïga
Hulpleidster Bevertjes

Planning Bevertjes december ’08 – april ‘09
Nu beste bevertjes voor het programma van de volgende maanden neem ik het
weer over van Regenboog. Jaja een nieuw boekje betekent ook een nieuw
programma. De vriendjes van het woud fluisteren me juist in het oor wat ze de
komende maanden in petto hebben voor de bevertjes. Maar ze vertellen mij
maar een heel klein beetje. Hier komt het:
Zaterdag 13 December 2008
Vergadering om 14u00
Kerstmis komt er aan en we gaan daar rond knutselen. Breng allemaal
knutselgerief
(schort, penseel, stift, enz... ) mee.
Zaterdag 20 December 2008

Geen vergadering

Zaterdag 27 December 2008

Geen vergadering

Aan alle bevertjes, mama’s, papa’s een gelukkig kerstfeest en een zalig
nieuwjaar vanwege de beverleiding. Dit met zonnige groeten van Keeo die aan
de andere kant van de wereld zit.
Zaterdag 3 Januari 2009

Geen vergadering

Zaterdag 10 Januari 2009
Vergadering om 14u00
Vandaag krijgen we nog eens een beververhaal te horen. Op dat thema gaan we
veel spelen. Breng allemaal je oortjes mee om goed te kunnen luisteren.
Zaterdag 17 Januari 2009
Vergadering om 13u45
We gaan vandaag naar Pierke Pierlala. We spreken daarom een kwartiertje
vroeger af aan school. Breng allemaal 7 euro mee voor de inkom een
drankje en een snoepje.
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Zaterdag 24 Januari 2009
Vergadering om 14u00
We leren vandaag hoe we een bal gooien en vangen en nog veel meer turn ‐
oefeningen. Doe je sportschoenen aan of breng ze mee.
Zaterdag 31 Januari 2009

Geen vergadering

Zaterdag 7 Februari 2009
Vergadering om 14u00
Zet je oortjes maar open vandaag komt de verhalenvertelster op bezoek. We
gaan natuurlijk ook veel spelen.
Zaterdag 14 Februari 2009
Vergadering om 14u00
We herdenken vandaag iemand speciaal: de stichter van de scouts. Jullie horen
wie hij is en wat hij gedaan heeft. Ook gaan we veel spelen.
Zaterdag 21 Februari 2009

Geen vergadering

Zaterdag 28 Februari 2009

Geen vergadering

Zaterdag 7 Maart 2009
Vergadering om 14u00
De bevertjes komen nog eens langs met een verhaal. We spelen op dat thema
ook een groot spel.
Zaterdag 14 Maart 2009
Vergadering om 13u30
We gaan zwemmen. We spreken af in de Rooiegem. Alle bevertjes moeten
zwembandjes mee hebben. Ook de kindjes die al kunnen zwemmen. Vergeet
zeker je zwemgerief niet en 5 euro voor het zwemmen, een drankje en een
koek. De vergadering eindigt om 17u00
Zaterdag 21 Maart 2009
Vergadering om 14u00
We leren onze tanden poetsen en veters te strikken. Breng jullie tandenborstel
en tandpasta mee. Ook gaan we veel spelen.
Zaterdag 28 Maart 2009

Geen vergadering

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – JANUARI 2009 TOT APRIL 2009
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: EVERAERT PEPIJN – BEGIJNENGRACHT 81 – 9000 GENT

13

Zaterdag 4 April tot 8 April: Paaskamp
Zaterdag 11 April 2009

Geen vergadering

Zaterdag 18 April 2009

Geen vergadering

Zaterdag 25 April 2009
Vergadering om 14u00
Strek de benen maar we gaan leren volksdansen. Breng je zangstem mee. We
gaan veel plezier maken.
Zaterdag 2 Mei 2009
Vergadering om 14u00
De verhalenverteller komt eens langs om een mooi verhaal te vertellen. We gaan
ook veel spelen.
Zaterdag 9 Mei 2009
Vergadering om 14u00
Het is morgen een speciale dag voor alle mama’s. We maken daarom een leuk
cadeau voor hen. Breng jullie knutselgerief mee.
De rest willen de vriendjes van het woud nog een beetje geheim houden tot in
het volgende boekje. Wij vragen aan de ouders om alle kinderen een jas mee te
geven en 50 cent voor een drankje elke vergadering. Ook is er de
mogelijkheid om een koek te kopen. Daarvoor vragen wij ook 50 cent. Indien een
Bevertje vragen heeft, of niet kan komen, kan hij/zij altijd bellen naar:
Keeo
Charlotte Clarysse
Takleidster Bevers
0486/60.02.95
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Kampverslag Herfstkamp Teerpoten
Zaterdag 25 oktober
Het was koud. Zeer koud. Over het kerkhof hingen dikke sluiers mist waardoor
het zicht beperkt werd tot enkele meters. Op het plein voor het kerkhof stond
menig krijger verzameld toen er plots een geluid opdoemde vanuit de dikke
pakken smoor. Twee dwaallichtjes kwamen tevoorschijn en iedereen stelde zich
in gereedheid om het tegemoetkomende “beest” te ontvangen.
Dit kon niet anders dan ons stalen ros zijn dat ons ging vergezellen op onze
barre tocht naar verre oorden. Nadat we onze trouwe “viervoeter” geladen
hadden, konden we onze moeders en vaders uitwuiven en met een stevige ruk
aan de teugels kwam ons grote gevaarte in beweging.
Na enkele tellen verdwenen de gedaantes van onze ouders in de wegtrekkende
nevel en konden we ons focussen op onze te vervolgen weg.
Na een fikse rit langsheen gevaarlijke paden besloten we om even tot rust te
komen in een dorp waar de moderne tijd nog geen vat op had gekregen. We
trokken aan de teugels en al steigerend en hinnikend kwam ons paard in een
bruuske beweging tot stilstand vlak voor de herberg.
Hathi (Yak) had het schitterende idee om de omgeving te gaan verkennen en na
een uurtje hadden we voldoende terreinkennis opgedaan zodat we niet meer
konden verdwalen.
Na een stevig maal, bereid door onze lieve ouders, moesten we toch even ons
eten laten zakken.
En ja, zoals steeds, gaat het als een lopend vuurtje als de teerpoten weer in
limburgia zitten en na een uurtje stonden de eerste hulpbehoevenden al aan
onze sobere maar zachte brits.
Een stelletje cowboys zocht nog partners om mee op café te gaan en, zoals het
meestal gaat bij die cowboys, moest er natuurlijk gegokt worden. Iedereen werd
verdeeld in groepjes van 3 of 4, kreeg
500 $ en mocht gaan gokken naar hartenlust. Na ongeveer 2 uur hadden we het
wel gezien en legden we ons geld terug tezamen. Na veel tellen en hertellen was
het verdict vrij hard. Amper 50 $ winst. Het had niet veel gescheeld of we
moesten zelf in ons beurs tasten om ons weer te vereffenen met de cowboys.
Gilles Dewever vond dat niet erg, woensdag zou hij wel geld vragen aan zijn
papa. Mr. Dewever, als je geld over hebt, mag je altijd ons kas eens spijzen ;).
Na al dit gokken, hadden we wel wat honger gekregen en gingen we terug naar
de herberg om snelle suikers binnen te spelen. Onze koek smaakte, was veel te
snel op, maar we hadden geen tijd te verliezen en gingen ons snel gaan wassen.
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Na onze snelle maar verfrissende douche begonnen onze magen weer te knagen
en schoven we onze stoel onder tafel om een lekkere portie nasi binnen te
spelen. Toen we ons buikjes rond hadden gegeten, was het tijd om onze
dagelijkse portie cultuur op te snuiven en daarvoor was Mor (Indri) onze
geknipte man. Hij is namelijk gekend voor zijn wonderbaarlijke vertellingen en
na een half uur/ drie kwartier stapten we, met verstomming geslagen, de
vertelzaal uit. Na wat snoeperij en een beetje limonade (ja we zijn wel stoer
maar een “spekske” kan er altijd in) wouden we net vertrekken op een
wandeling toen er plots een klein groen mannetje kwam aangewandeld.
Hij vertelde dat zijn huis al jaren bedreigd wordt door de ontbossing en dat hij
teneinde raad was.
Spek voor de bek van de teerpoten. Na een kleine brainstormsessie waren we
het met elkaar eens: “wie iets wil bereiken, moet mannen met ‘macht’
aanspreken”. En wie heeft er nu meer macht dan de burgemeester en de baas
van de onderwereld.
En zoals het meestal gaat bij de teerpoten was de klus in een klein uurtje
geklaard. Eerst de burgemeester een beetje paaien door een toneel voor hem te
maken en daarna enkele klusjes oplossen voor de mannen van de maffia en het
was in “de sacoche” zoals ze zeggen.
Genoeg onrecht bestreden voor vandaag! We kropen snel onder de lakens en
deden met een glimlach op ons gezicht onze ogen dicht. En…
Zondag 26 oktober
…voor we het wisten, werden we langzaam wakker door het getsjirp van de
vogels in combinatie met een eerste straaltje zonneschijn. Of was het
maneschijn???
Met veel tamtam kwam rond acht uur de leiding binnen en riep iedereen ten
hove binnen de tien minuten. Na +/‐ 15 minuten kwamen de laatste teerpoten
met slapers in de ogen naar buiten gestrompeld. Maar zoals altijd werkt de
turnles verkwikkend. Toen we onze chalet terug binnenwandelden roken we
iets.. iets bekend, maar niet thuis te brengen. Waar kwam die geur vandaan?
Toen we in de kannen keken
die op onze tafel werden
gedropt wisten we het:
Chocolademelk,
driewerf
hoera!
Na het ontbijt en onze
inspectie was het, zoals elke
zondag op kamp tijd voor ons
uur van bezinning.
De morele opvoeding ging
over liegen en wat dit
fenomeen allemaal teweeg
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brengt. Daarna was het tijd om de proef op de som te nemen en wat bleek: de
één (Wontolla) kan beter liegen dan de ander (teerpoten). Uiteraard gebruikt
onze immer sympathieke takleider het liegen enkel om bestwil.
Soep om twaalf uur luidt de leuze en bij ons is dat ook zo. Na een dikke 45
minuten hadden we weer een royaal feestmaal van aardappelnootjes en gebraad
binnengespeeld.
Voor we het wisten was het weer eens zover. Er kwam een man, Vladimir
genaamd, naar de teerpoten om te vragen als ze hem niet wouden helpen. De
arme Vlad had zich laten ringeloren door een stelletje oplichters en zat in zak en
as. Gokverslaafd als hij was, had hij met een persoon van internet afgesproken
om een gokje te wagen in een cafeetje en toen hij terug thuis kwam was zijn
duurste schilderij gestolen. De teerpoten doen uiteraard niets liever dan arme
stakkers te helpen en namen Vlad mee op hun zoektocht naar zijn schilderij.
Nadat ze zelf vervalsingen gemaakt hadden van bekende schilderijen gingen ze
deze gaan verkopen aan de oplichters. Nadat ze genoeg geld in het laatje hadden,
konden ze het schilderij van de arme Vlad terugkopen. Maar! Wat is een nog
goedkopere oplossing? De oplichters een koekje van eigen deeg geven! De
oplichters gevloerd, Vlad zijn schilderij terug en de teerpoten hadden zich weer
eens goed kunnen uitleven. Alweer een geslaagde namiddag.
Nadat we ons, zoals elke dag, gewassen hadden konden we met blinkende lijven
onze boterham binnenspelen. Na een deugddoende zangles en een spannend
verhaal gingen we op een wat leek, rustige wandeling. Maar plots begon Hathi
zich vreemd te gedragen en ”BLOED” te roepen. Hij liep weg van ons zonder een
ander woord te zeggen. De eerste reactie na dit voorval kwam van Simon
Meyskens die riep “Het was Frankenstein!” Dit leidde hij af uit het griezelige
verhaal dat de teerpoten net te horen gekregen hadden. En, raar maar waar, hij
sloeg de spijker op de kop.
Want toen we terug aan de chalet kwamen, kwam Jonathan Hartbloed dit ons te
vertellen. Hem was namelijk hetzelfde overkomen. Hij vertelde dat Frankenstein
weer tot leven was gekomen en een leger aan het samenstellen was om de
wereld te veroveren. Hij zocht de sterkste krijgers en dus uiteraard zat Hathi bij
zijn selectie. Niemand van de teerpoten dacht er natuurlijk ook maar aan om
zomaar zijn leiding te laten afnemen. Jonathan vertelde ons dat hij wel iemand
kende die hen kon helpen en voor ze het wisten stonden ze bij Ader Aorta. Hij zei
dat hij de teerpoten wel wou helpen om Frankenstein te overmeesteren, maar
dat hij centen nodig had om het juiste materiaal te kopen. Dagelijkse koek voor
ons en binnen de kortste keren stonden we al in de wapenwinkel. Gelukkig
hadden we veel geld verdiend, want de zilveren spiesen staan niet goedkoop
tegenwoordig..
Het plan was klaar als een klontje: Frankenstein overmeesteren, dan enkele
spiesen in zijn lijf kloppen en dan Hathi bevrijden.
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Het overmeesteren ging niet zo vlot als anders (Frankenstein ziet er echt lelijk
uit van dichtbij) maar uiteindelijk konden we Hathi toch bevrijden. We keken op
onze klok en zagen dat het al laat was.. tijd om naar dromenland te gaan.

Maandag 27 oktober
Na onze dagelijkse ochtendrituelen (turnles, ontbijt en inspectie) was het tijd om
eens te bewijzen wat we op sportief vlak waard zijn. Eerst waren de
loopnummers (60 m sprint en 400 m lopen) aan de beurt. Iedereen zocht een
partner om mee te lopen en stond klaar aan de meet … START!
Hieronder de uitslagen van de loopnummers:
80 m:
Goud= Simon Verschelden
Zilver= Gilles Dewever
Brons= Charlin Attasaow en Robin Vercauteren
400 m:

Goud= Simon Verschelden
Zilver= Gilles Dewever
Brons= Milo De Vos

12,06 sec.
12,37 sec.
13,95 sec.
1m 46 sec.
1m 50 sec.
2m 00 sec.

Iedereen ging tot op zijn tandvlees en heeft een puike sportprestatie neergezet.
De top 3 is wel bekend, maar zij kregen veel concurrentie uit onverwachte hoek
namelijk de eerstejaars teerpoten!
Dinsdag volgen de springnummers en dus ook een geschikt moment om
revanche te nemen.
Van al dat sporten krijg je natuurlijk veel honger en waar kan je dan beter
terecht dan bij de driesterrenkeuken “Chez le stam” in onze herberg. We kregen
weer een feestmaal onder onze neuzen geschoven en aten on(z)s(e) bord(en)
met veel plezier naar binnen.
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Toen we na het eten buiten stonden, hoorden we plots hulpgeroep achter de
hoek en zagen enkele mannen weglopen. Van achter de hoek kwam een volledig
aangeslagen straatmuzikant aangewandeld. Hij vertelde dat zijn
muziekinstrumenten net gestolen waren door een bende dieven.
Die mannen die wegliepen natuurlijk! Gelukkig hadden de teerpoten onthouden
naar waar die mannen gelopen waren en zetten de achtervolging in. De eerste
dief ontkende nog, maar na een overtuigende speech van Robin Vercauteren
liet de dief zich overhalen. Het enige wat hij vroeg, was dat de teerpoten 4
comfortabele ligzetels moesten maken. In een handomdraai toverden de
teerpoten een ligweide in de sahara met ligzetels die naar de zon georiënteerd
waren. Net wat die arme dief nodig had want toen hij plaats nam in één van de
ligzetels gaf hij spontaan het muziekinstrument terug en dommelde zachtjes in.
Toen zagen ze in de verte de tweede dief lopen en snelden er naartoe. Deze dief
wou enkel het instrument teruggeven als iedereen voor hem een mooi liedje
zong. En, als iedereen een blinddoek aandeed, ging hij hun de weg tonen naar de
andere twee dieven. Zo
gezegd zo gedaan en toen we
onze
blinddoek
afdeden
stonden we oog‐in‐oog met de
twee laatste dieven.
Deze twee schavuiten hadden
de
laatste
ontbrekende
instrumenten
in
hun
schuilplaats gelegd in het bos.
We
moesten
deze
instrumenten dus uit hun
schuilplaats gaan halen maar
dit konden we alleen als we
per 5 aan elkaar gebonden
waren. Na veel vallen en opstaan kregen we uiteindelijk de laatste instrumenten
te pakken en kon de vriendelijke straatmuzikant weer naar hartenlust spelen.
Enkele uren later, stond plots Barbie al wenend bij de teerpoten. Ze vertelde dat
haar poppen gestolen waren en dat ze vermoedde dat Ken ze meegenomen had.
Nu die twee uit elkaar waren, konden ze elkaar niet meer luchten. Barbie besloot
om Shelly te bezoeken om te vragen of zij meer wist. En wat Barbie vermoedde
bleek juist. Ken had de poppen gestolen en daarna verkocht. Na een kietelaanval
zei Ken aan wie hij de poppen verkocht had. De teerpoten en Barbie besloten de
man op te gaan zoeken. Nadat de teerpoten uitleg over de situatie gegeven
hadden zei de man dat Barbie de poppen terug mocht hebben. Hij had ze wel
allemaal verstopt in het zand en wist ze niet meer liggen. Na 5 minuutjes
graafwerk, hadden we alle poppen teruggevonden maar de kleren ontbraken
nog. De man zei dat hij de kleren aan een mevrouw verkocht had. Die mevrouw
was Shelly natuurlijk, de ijdeltuit. Na een beetje gekibbel en na het verschalken
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van Shelly haar bodyguards had Barbie eindelijk haar dierbare poppen terug.
Genoegmensen gered, tijd om naar bed te gaan want morgen is het weer vroeg
dag.
Dinsdag 28 oktober
Vroeg dag vandaag. Als ochtendactiviteit hadden we de springnummers van de
sportproeven gepland. Onder een stralend zonnetje konden we ons weer eens
van onze beste kant laten zien.
Hieronder de uitslagen van de springnummers
Hoogspringen: Goud= Simon Verschelen, Ramon Demey
80 cm
Zilver= Oscar Van Boxelaere
75 cm
Brons= Lars Hostens, Milo De Vos, Robin Vercauteren 70 cm
Verspringen:

Goud= Milo De Vos
Zilver= Robin Vercauteren
Brons= Oscar Van Boxelaere

2,05 m
2,00 m
1,95 m

In de namiddag kwamen er twee japanners op bezoek en vroegen als we geen
zin hadden om ons te trainen in de oriëntaalse gevechtskunsten. Iedereen was
dolenthousiast en ging mee met de twee Aziaten en werd verdeeld in groepjes
van twee. De bedoeling was om met je groepje te verhogen van graad in gordel.
Iedereen begon met een witte gordel en kon opklimmen tot een zwarte gordel.
Wat er het meeste opviel was dat de meisjes het eigenlijk stukken beter deden
dan de jongens. Vooral Merel Geyskens en Kyra Debuyserie onderscheidden
zich met hun knappe prestaties.
Rond vier uur was iedereen zo pompaf dat we op ons gemakje terugstrompelden
om ons koekje te eten. Hierna volgde zoals gewoonlijk onze wasbeurt en
avondeten. Na het avondeten bleven we nog even plakken in de eetzaal om uit
volle borst mee te zingen met de anderen.
Nadat we ons snoepjes hadden verorberd en naar een verhaaltje hadden
geluisterd, kwam er plots een jongen bij ons die aan het huilen was. Hij zei dat
hij tijdens zijn ronde voor Halloween bestolen was van al zijn snoep. De
teerpoten lieten het hier niet bij en volgden het spoor van de dieven richting de
magische boom. Toen ze aan de magische boom kwamen stond er een oude man
die zei dat de dieven al gepasseerd waren en al terug vertrokken waren in de
richting van de “Malpertuus” (chalet van de JVG’s en VG’s). We lieten er geen
gras over groeien en vertrokken om de achtervolging in te zetten en op het
moment dat we aan de open vlakte kwamen, konden we de dieven
overmeesteren. Toen we ze aan het praten kregen, bleken ze zich niets meer te
herinneren van de overval. Ze zeiden dat ze betoverd waren door de zwarte
magiër die aan de magische boom woont. Ja, onze frank viel ook snel. In een ijl
tempo gingen we terug naar de man aan de magische boom en vloerden hem in
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één enkele beweging. Na enig tegenspartelen zei de man dat hij het beu was dat
de kinderen steeds aan de deur kwamen bellen als hij bezig was met gevaarlijke
proeven en dat hij daarom de vorige twee kinderen die aan de deur kwamen
betoverd had om alle snoep uit de wereld te stelen.
Maar zoals steeds dwarsboomden de teerpoten het plannetje van de slechterik.
Je zou stilaan beginnen denken dat ze superhelden zijn. Maar net zoals
superhelden hebben de teerpoten af en toe hun rust nodig en kropen dus snel
onder de wol. Oogjes dicht en snaveltjes toe…
Woensdag 29 oktober
Zoals steeds werden we om 8 uur gewekt. Maar vandaag was een speciale dag,
we gingen immers terug huiswaarts en moesten dus noodgedwongen ons valies
maken zodat we al onze kleren terug mee naar huis konden nemen. Een hele
onderneming, vooral omdat er veel natte kleren ophingen. Volgens mij hebben
superhelden zeer goede mama’s want potverdorie, was me dat een hoop kleren.
Gelukkig waren de meeste kleren
gelabeld zodat we uiteindelijk het
bos terug een beetje door de
bomen zagen. Natuurlijk moest de
chalet ook nog proper gekuist
worden en daarvoor kwam de
leiding in aanmerking zodanig dat
de teerpoten zich nog voor een
laatste keer konden uitleven in de
bossen van Limburg. Na een
lekkere braadworst, stond de bus
voor de deur en voor we het wisten
stonden we terug in Gent. Daar
stonden ons ouders met open
armen op ons te wachten en was de
missie van de leiding volbracht:
kinderen met een glimlach terug
naar huis sturen.
Hopelijk vonden de teerpootjes het net zo leuk als hun leiding.
Uw reporter ter plaatse,
Wontolla
Zorgeloze Saki
Takleider Teerpoten
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De volledige fotoreportage valt zoals steeds te bezichtigen op onze website
www.dezwaluw.org
Wist je dat…
Charlin Owusu nog maar twee weken bij de teerpoten zat en toch al
meeging op kamp.
Amina Bostyn nooit zaagt, ook als ze daar zelfs een reden voor heeft.
Seppe bovyn zich zo goed kan verstoppen dat zelfs Wontolla moeite heeft
om hem te vinden.
Berat Cildir zo fier was dat hij zijn schoenen kon knopen dat hij spontaan
zijn botten niet meer aandeed maar altijd schoenen met veters.
Milo De Vos één van de sportiefste van de hoop is.
Kyra Debuyserie als eerste haar veters heeft leren knopen.
Ramon Demeyzo zo hoog springt dat hij bijna zijn knieën in zijn nek moet
leggen.
Jannes Depoorter het meeste last heeft om op te staan.
Lisa deschrijver op niemand verliefd is… of wel?
Gilles Dewever een grote mond heeft maar een klein hartje. Hij troost
zelfs meisjes.
Merel Geyskens zelfs ’s avonds om 21h15 haar inspectie proper legt.
Renée Ghyoot zeer snel Wally kan vinden.
Danté Godderis zijn knuffels hem missen. Zo erg dat ze een kaartje
sturen.
Lars Hostens zijn mama niet mist als zijn broer in de buurt is en dat hij
zéér ver kan springen. (1,75 m)
Paulien Mens zeer graag in de poep van Hathi knijpt.
Balder Mervillie zo gehecht is aan zijn knuffel dat hij niet meer zonder
kan.
Simon Meyskens hééééééél vettig kan lachten. En als Gilles Dewever erbij
is nòg vettiger.
Amélie en Marthe Michiels zodanig goed op elkaar lijken dat de leiding
ze nog steeds niet uit elkaar kan houden (help!!)
Benjamin Pas de beste “muilen” kan trekken
Laurian Schram eindelijk zelf zijn kleertjes kan opplooien.
Leon Tack zodanig slordig kan zijn, dat ik zijn broek op de andere kant
van de gang vond.
Oscar van Boxtaele vanaf nu Osci sproet noemt ( we hebben namelijk 2
oscars)
Robin Vercauteren altijd een uitleg klaar heeft. Maar dan ook altijd…
Myrthe Verheyden steeds in orde is. Zelfs als het niet moet.
Simon verschelden zodanig rap kan lopen dat de leiding soms moeite
heeft om hem in te halen.
Manu Vleurick altijd zeer stil is, behalve als de leiding er niet is.
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Planning Teerpoten december ‘08 – april ‘09
13 december
14h00:
Hoog bezoek vandaag, want er komt een goede man met een witte baard op
bezoek. En hij heet niet Sinterklaas… Laatste vergadering van het jaar, we gaan
vandaag knutselen met als thema Kerstmis. Vandaag kan je de scoutswijn komen
ophalen, niet vergeten!!!
10 januari
14h00 : Gelukkig Nieuwjaar
Vandaag gaan we een beentje smijten, volksdansen dus. Vergeet geen
turnpantoffels mee te nemen en 50 cent voor de cola.
17 januari
14h00:
Vandaag gaan we eens lekker ontspannen en naar een filmpje kijken. Enkel 50
cent voor de cola meenemen.
24 januari
14h00:
Vandaag gaan we die goede ouwe Pierke Pierlala eens opzoeken. 5 euro
meenemen, de overschot beland in de zak van uw spruit.
7 februari
14h00:
Turnen op het programma vandaag. We leren koprol, haasje over, evenwicht en
balwerpen.
50 cent voor de cola volstaat.
14 februari
14h00:
Vandaag komen we alles te weten over Baden Powell, de stichter van de scouts
en spelen we ons beruchte kanonnenspel. 50 cent en een dikke vest meenemen
aub.
7 maart
10h00:
Vandaag gaan we gaan zwemmen en kunnen we een badge verdienen. Joepie !!
5 euro, zwemgerei, muts en dikke vest meenemen
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14 maart
14h00:
Vandaag kunnen we eens tonen wat we nog kunnen van onze technieken.
Geïnteresseerden kunnen hun teerpoot‐eisen afleggen. 50 cent meenemen. De
vergadering eindigt om 17u00!
21 maart
14h00:
We gaan ons knutseltalent nog eens bovenhalen vandaag. Enige inspiratie die we
nodig hebben: 50 cent.
04 tem 08 april : PAASKAMP
25 april
14h00:
Vandaag spelen we een stadsspel in centrum Gent. Dikke jas en 50 cent horen bij
de standaarduitrusting van een teerpoot ondertussen.
Indien je niet kan komen verwittig je best een week op voorhand met een klein
telefoontje op nummer 0494/77.34.69 of een klein mailtje naar
Teerpoten@dezwaluw.org
Wontolla
Zorgeloze Saki
Takleider Teerpoten
0494/77.34.69
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Artikel Wolven Herfstkamp 2008
Zaterdag 25 oktober.
Vandaag moesten we vroeg uit de veren,want het was namelijk de eerste dag
van herfstkamp! Na een lange rit in de bus doorheen ons klein landje, van Gent
naar Geel kwamen we eindelijk aan op onze kampplaats. Nadat we ons
geïnstalleerd hadden in de chalet, werden door Chill de kampwenken
(kampregels) overlopen: dit zijn allerlei regels waar de wolven zich aan moeten
houden! De regels bestaan uit: informatie over het kampterrein, waar men wel
of niet mag lopen, welke liedjes de wolven zingen aan tafel, dat ze zich niet met
andere takken mogen moeien, enz.
Na de kampwenken hadden
enkele wolfjes al grote
honger dus namen we plaats
aan tafel om ons eigen
lunchpakket te verorberen,
gevolgd door een siësta!
Hierna volgde het groot
middagspel:
De
wolven
moesten Moeder Natuur
helpen want toen ze naar een
andere planeet ging, werd
haar toverstaf gestolen. 3
dieven hadden de toverstaf in
3 gebroken en hadden nu elk
een deel van de staf. De wolven werden verdeeld over de 3 dieven en moesten
proberen de ganse toverstok te bemachtigen d.m.v. een stratego‐spel tussen de 3
groepen. In elk kamp lag een deel van de toverstaf verborgen en dit moesten ze
vinden.
Op het einde van het spel werden de 3 boeven overmeesterd en kon Moeder
Natuur haar staf terug herstellen tot 1 geheel! Moeder Natuur nam afscheid van
de wolven toen Chill de wolven stond op te wachten.
Na het heerlijk 4‐uurtje speelden we allerlei kleine spelen tot aan het
avondmaal! Van al dat spelen kregen de Wolven natuurlijk ook een razende
honger, dus gingen wij onze buikjes vol eten met heerlijke rijst en kip. Achteraf
genoten we van een zanglesje van Pherao en vertelde Bagheera zijn spannend
verhaal “Get Smart”.
Na een spannend avondspel over een seriemoordenaar kropen de wolfjes in hun
slaapzakjes om naar dromenland te gaan!

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – JANUARI 2009 TOT APRIL 2009
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: EVERAERT PEPIJN – BEGIJNENGRACHT 81 – 9000 GENT

25

Zondag 26 oktober
We werden gewekt door onze geliefde leider Chill, die ons ook onze eerste
turnles gaf. Dit is een kleine fysieke opwarming zodat onze spieren opgewarmd
zijn voor een ganse dag te spelen en te ravotten. Na een goed ontbijt was het tijd
voor inspectie. Hierbij moeten de wolven zich wassen, hun slaapzakken en kledij
opvouwen en de kamer vegen. Na de controle van de kamer door de leiding was
het tijd voor de morele opvoeding! Tijdens de morele opvoeding leren de wolven
te luisteren naar elkaar en elkaars mening te zeggen over een bepaald
onderwerp. Na de morele opvoeding was het tijd voor techniek EHBO. We
leerden o.a. hoe we een schaafwonde, brandwonde, verstuiking of snijwonde
moeten verzorgen, wat te doen bij breuk, een slagaderlijke bloeding en hoe we
een gewonde op verschillende manieren moeten vervoeren. Maar de theorie is
de praktijk nog niet, dus speelden we na het middageten en de siësta het grote
EHBO‐spel. Dit is een jaarlijkse traditie bij de wolven! De wolven werden
verdeeld in 3 groepen met telkens een verschillende rol: 1 groep (Bagheera)
speelde de rol van dokter; zij verzorgden de slachtoffers die binnengebracht
werden. De 2de groep (Chill en Pherao) waren de ambulanciers: zij moesten de
patiënten vervoeren tot bij de dokters. De 3de groep (Akela en Baloe) waren de
patiënten zelf: zij moesten zo goed mogelijk een patiënt naspelen met een
bepaalde kwetsuur, enkele
voorbeelden: elektrocutie,
brandwonden
door
vuurwerk, schaafwonden
door te vallen, enz. Het is
de bedoeling dat de
getuigen van het ongeluk
de ambulance oproepen
door de WT’s, vervolgens
moeten de ambulanciers
laten weten aan de dokters
wat er precies is met het
slachtoffer, enz.
Na het 4‐uurtje gingen we
nog door met het EHBO‐spel zodanig dat alle groepen eens aan de beurt
kwamen. Een avondmaal later was het tijd voor een zanglesje van de jvg‐leiding,
gevolgd door een verhaaltje van Akela. Door het slechte weer speelden we na
onze kantine het avondsspel “Casino” binnen. Onze eetrefter werd omgetoverd
tot een echt casino. De wolven konden allerlei spellen spelen zoals 21‐en,
roulette, hoger lager,enz. De grote winnaars van de avond waren Dino Coppens
en Rozan Michiels! Proficiat! :)
Na een lange dag kropen de wolven tevreden onder de wol!
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Maandag 27 oktober
Weer een nieuwe dag! Vandaag werden we gewekt door Akela die ons een
energieke turnles gaf. Na het ontbijt,wassen en plassen en de inspectie konden
we eens bewijzen hoe sportief we waren! Inderdaad vandaag waren het
sportproeven, zowel het hoogspringen als de 400 m werden door de wolven af
gelegd. Van al dat sporten kregen we weer honger, dus gingen we maar weer
met de voetjes onder tafel zitten om een heerlijk middagmaal te verorberen.
Zelfs Bruno De Vos vond het lekker maar had het enorm moeilijk om stil te
zitten . Na de siësta kwamen er 2 drugsdealers bij de wolfjes! Ze vroegen om
mee te helpen aan een grote deal die doorging in het bos naast de chalet! De
bedoeling was om drugs over te brengen van de dealers naar een ruilpunt waar
ze dan cheques kregen voor de drugs. Ze hadden juist wat last van douane die de
drugs probeerde te onderscheppen, op het einde toen al de drugs was
overgebracht, bleek dat de dealers te weinig geld hadden! Ze moesten de douane
proberen om te kopen. Dit konden ze door opdrachten uit te voeren. Uiteindelijk
bleek dat de douaniers slechte mensen waren en werden ze door de wolven
ingerekend. Na het lekkere 4‐uurtje was het tijd om het 2de deel van de
sportproeven af te leggen. Deze keer was het de 60m en 100m sprint en het
verspringen. Er waren een paar goede sporters zoals: Dino Coppens, Arne
Stroo en Arne Bovyn . Zo rond de klok van zes konden we weer genieten van
een maaltijd die door onze stam werd klaargemaakt. Na een lange zangles en
een verhaal van onze Chill was er tijd voor een heerlijke kantine. Een zeer actief
avondspel later, waarin de wolven veel moesten sluipen, kropen we allemaal
met ons pyjamaatje in bed :p
Dinsdag 28 oktober
We werden gewekt door Baloe voor een dagelijkse ochtendturnles, na onze
boterhammetjes en inspectie was het tijd voor de techniek natuur van Akela.
We gingen samen met haar op wandeling in onze bosrijke omgeving. Ze vertelde
meer over de soorten planten en boomsoorten die we konden vinden in het bos.
Dit is ook een techniek die de
wolven dan later kunnen afleggen
om hun eerste ster te behalen
zoals Cato Dambre of Merel
Stroo. Na een lange wandeling
mochten de wolven vrij spelen,
want dit doen ze O zo graag.
Na het eten en de siesta was het
tijd voor een strategisch
middagspel namelijk “Drieslag”:
een soort zeeslag maar dan met 3
groepen die elkaar konden
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aanvallen. Elke groep had een kamp dat met lint werd afgebakend. Als je een
andere groep wou aanvallen moest je eerst 2 andere leventjes hebben van een
andere groep! Het viel weer op dat er wel weer wat actieve kindjes waren in het
middagspel he Rozan Michiels 
We hadden allemaal wel trek gekregen in een 4‐uurtje! Nadien kregen we van
onzen Baloe techniek “schoenenpoetsen”. Hierbij werd door Baloe getoond hoe
je je schoenen moet oppoetsen en doen blinken! Achteraf mochten de wolven dit
zelf eens uitproberen op de combats (legerschoenen) van de leiding. Ik wil de
wolven nog een keer bedanken in naam van de leiding omdat onze schoenen zo
schoon blonken!  Het was dan weer tijd voor een boterhammeke, een toffe
zangles en een spannend verhaal van Chill. Toen alle wolven buiten stonden
kwamen plots 2 boeven op Dino Coppens af en namen hem mee. Terwijl ze
wegliepen lieten ze een brief vallen waar op stond ”Kom zo snel mogelijk met
het geld naar de zandvlakte als je die kleine snotaap nog wilt terug zien!”. De
wolven gingen raad vragen bij Forel of hij geen man kende die veel geld had om
Dino terug te krijgen! Forel stuurde hen naar een oude man ergens in het bos.
De oude man wou alleen maar geld geven als de wolven wat spelletjes speelden
want de oude man had namelijk ook nog leiding gegeven en hij miste dat wat. Zo
gezegd zo gedaan en dus kregen ze het geld na enkele spelletjes! Vervolgens
vertrokken we met het geld naar de zandvlakte. Daar stonden 3 mannen maar
Dino was niet te zien! Wat nu? De mannen begonnen te lachen tot de wolven ze
aan vielen! 1 man konden ze onderscheppen, maar die kon alleen maar vertellen
dat Dino was verkocht aan een kinderhandelaar. Om Dino terug te krijgen
moesten ze allerlei proeven doorstaan! Toen er plots een auto door het bos
kwam gereden vreesden de kinderhandelaars dat het de politie was en vluchtten
ze weg! Gelukkig lieten ze Dino achter! Hij was namelijk vast gebonden aan een
boom en zijn mond was dichtgeplakt met tape! Nu ze hem gered hadden konden
de wolven met een gerust hart in bed
Woensdag 29 oktober
Het einde van het kamp is alweer in zicht, de laatste ochtend was weer
aangebroken. Aangezien onze lieve leider Chill zijn linten aflegde dit kamp (dit
zijn leidersproeven) mocht hij vandaag gans de dag regelen, te beginnen met de
turnles.
Vandaag moesten we onze chalet opruimen, de valiezen moesten gemaakt
worden en we deden ook nog een kattenwasje tussendoor. Hierna speelden we
nog vele kleine spelletjes in de Sahara, terwijl de leiding de chalets kuiste met
enkele wolfjes. Na het middagmaal was het nog tijd voor “dag der raden” (een
evaluatie van het kamp) waar de wolfjes kunnen zeggen wat ze goed of minder
goed vonden van het kamp. Zoals op elk kamp zongen we met gans de eenheid
het afscheidslied en hierna vertrokken we terug per bus richting Gent.
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Verder zou ik namens de Wolventak de stam willen bedanken voor het zalige
eten en drinken dat elke dag met zorg voor ons werd klaargemaakt! Ook de
eenheidsleiding die het mogelijk maakt om op kamp te gaan! Ik vond het in ieder
geval een geslaagd kamp, ik hoop jullie ook wolfjes ?
Verslaggever van dienst,
Bagheera
Aangename Das
Assistent‐takleider Wolven
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Planning Wolven december ‘08 – april ‘09
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 13 december: 14u tot 17u30
Vandaag gaan we schaatsten gelieve allemaal handschoenen mee te
brengen en dikke kousen aan te doen.
Meebrengen: tramkaart/geld, handschoenen en 8 euro.
PRETTIGE FEESTDAGEN!!!
Zaterdag 10 januari: 10u tot 17u30
De verkenners geven ons een leuke rondleiding door de stad Gent.
Meebrengen: lunchpakket
Zaterdag 17 januari: 14u tot 17u30
We leren een leuk spel maken en dansen de jungledans van Tabaqui.
Zaterdag 24 januari: 14u tot 17u30
De kinderen die willen kunnen hun badge goedspeler afleggen door vooraf
een spel op papier te zetten en het vandaag uit te leggen aan de wolven.
We leren een bericht overbrengen met de WWWWH‐methode en we
herhalen de morsecode.
Zaterdag 31 januari: geen vergadering: de leiding volgt een cursus
Zaterdag 7 februari: 10u tot 17u30
Badge zwemmer + groot spel te Wondelgem
WE SPREKEN AF AAN HET ZWEMBAD DE ROOIGEM OM 10u STIPT!
WE SLUITEN DE VERGADERING AF OP SCHOOL!
Meebrengen: lunchpakket + 5 euro + zwemgerief + tramkaart/geld
Zaterdag 14 februari: 14u tot 17u30
Vandaag komen we te weten wie de man is die met scouting begonnen is.
We spelen een groot spel samen met de teerpoten.
Meebrengen: tramkaart/geld
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Zaterdag 21 en 28 februari: geen vergadering
Zaterdag 7 maart: 10u tot 17u30
We ondervinden hoe prettig dansen kan zijn en we luisteren naar het
verhaal van de rode honden.
Meebrengen: lunchpakket
Zaterdag 14 maart: 14u tot 17u00
We gaan naar de oude brandweerkazerne en spelen er in groepjes
gezelschapspelen.
We pijnigen onze hersenen om een leuke paasshow in elkaar te puzzelen.
DE VERGADERING IS GEDAAN OM 17U WANT HET IS KAASAVOND!
Meebrengen: gezelschapspelen
Zaterdag 21 maart: 14u tot 17u30
We oefenen verder voor de paasshow, herhalen de teerpooteisen en leren
onze weg vinden met behulp van kaart en kompas.
Zaterdag 28 maart: geen vergadering
Zaterdag 4 april tot woensdag 8 april: SUPER TOF PAASKAMP
Zaterdag 14 en 18 april: geen vergadering
Zaterdag 25 april: 14u tot 17u30
We leren dansen zoals Bagheera en luisteren naar het verhaal: “De jungle
lijft in.”
Als jullie om de een of andere reden niet kunnen komen gelieve mij dan te
verwittigen.
Tel: 09/3304946
e‐mail: wolven@dezwaluw.org
Hasta la vista!
Akela
Onopvallende Karekiet
Takleidster van de wolven
09/330.49.46
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Artikel JVG’s Herfstkamp 2008
Zaterdag 25 Oktober 2008
Het begin van de herfstvakantie: tijd om op kamp te gaan! Iedereen was al vroeg
uit de veren en stond met slaperige oogjes in Wondelgem te wachten op de bus.
Na het inladen van de valiezen en koffers hadden de JVG’s nog even de tijd om
afscheid te nemen van hun ouders en daarna was het onverbiddelijk de bus op,
een superleuk kamp tegemoet (met 8 meisjes en 3 (!!!) jongens).
Op de bus zat de sfeer er al snel in, nee, niet door de film, maar o.a. de muts van
Ernest Eeckhout zorgde voor algemene hilariteit. Een lichtblauwe muts die je
tot over je ogen kon trekken met nog twee flashy bollen er boven; echt de max!
Verder zorgden ‘de boekskes’ van Gaely De
Boever er ook voor dat er lustig gelezen
werd. Zeker bij Jary de Bosscher die zot
was van de ‘Girlz’.
Na een goed uur rijden kwamen we aan in
Bel, waar we, na het uitladen van de
bussen, naar onze chalet konden trekken.
De ene valies was al zwaarder dan de
andere: Pepijn Verscheure kreeg zonder
veel problemen zijn valies naar de
Malpertuus (= de chalet waar de JVG’s en VG’s slapen), terwijl de zusjes Mann
(Zowie en Luka) hun valies al hadden achtergelaten en eerst hun veldbed en
rugzak naar de chalet brachten. Gelukkig was er Mees die kwam helpen en zo
geraakten ze dan toch (vrij) snel aan de chalet.
Na iets of wat geïnstalleerd te zijn, was het tijd om op tocht te vertrekken! De
zon scheen, iedereen was in een goeie bui en met een lekker lunchpakket
konden we er tegenaan (is het niet, Pepijn Verscheure?!). Toch wel enkele
leuke anekdotes die het vermelden waard zijn en waar veel rond gelachen is
geweest: wanneer Lama aan Zowie Mann vroeg wat een verharde baan was zei
ze: “Allé, zo, weetwel, een harde baan met beton enzo” terwijl ze met haar voet
op de grond stampte om het aan te tonen. Ook de zus Luka Mann deed een
geweldige opmerking toen een auto met aanhangwagen passeerde die bieten
bevatte: “éééééééé, da zijn die grote wortels” met een gelukzalige blik op het
gezicht. In dezelfde patrouille van Luka Mann (de Vossen) zei de PL Louise Suy
dat er zoiets bestond als een gemuteerd koepaard. Voor verdere uitleg moet je
bij Louise zelf zijn…
Johanne Parker bleef dan weer veel te lang staan bij een beekje, terwijl ze
nadacht of ze er al dan niet zou overspringen (ze overwon haar angst
uiteindelijk en deed het met een goeie sprong) en Pepijn Verscheure zei: “haha,
de Mosselse Baan” ipv de Molse Baan.
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Voor de rest liep de tocht gesmeerd, misschien de volgende keer niet zo lang
maken, Kea!
Als iedereen er was, konden de knorrende maagjes alweer gevuld worden met
een lekkere warme maaltijd van de stam: Nasi Goreng!
De dag was nog lang niet gedaan: na het terugkeren naar onze chalet, en toen
iedereen definitief gesetteld was, werd er nog een klein avondspel gespeeld,
waar Yanne Mortier, Luka Mann en Gaely De Boever hun Belofte‐Eisen
hebben behaald! Proficiat aan de drie meisjes, nu zijn ze volwaardige JVG’s!
Daarna was het dan toch tijd om te gaan slapen, iedereen was moe van de
kaartleesoefening en zag een tweede tocht naar dromenland wel zitten …
Zondag 26 Oktober 2008
Wakie wakie!!! Kea stormde door kamers van de meisjes en de jongens en
maakte ze zachtjes wakker. Als iedereen beneden was, werd er eerst gejogd naar
de open vlakte waar een kleine turnles werd gegeven. Na een kort sprintje
konden de JVG’s genieten van een
lekker ontbijt waarbij ze warme
chocomelk kregen. Daarna was het
tijd om de inspectie voor te bereiden
en zich te gaan wassen. Er was eerst
nogal wat gesukkel bij het ophangen
van de waslijn door Yanne Mortier
en Charlotte De Boever, maar
uiteindelijk hing ze er toch en kon
iedereen er zijn natte handdoeken aan
hangen.
Na de inspectie, waarbij de jongens
het beduidend beter hadden gedaan dan de meisjes, was het tijd voor de Morele
Opvoeding. Aangezien er zoveel meisjes mee waren was het eens tijd voor een
onderwerp dat hen goed ging liggen: MODE! Je zou kunnen denken, die meisjes
zullen er wel niet over kunnen stoppen, maar het was Ernest Eeckhout die het
voortouw nam. Jary De Bosscher was toen wel heel stilletjes. Bij de meisjes
waren het vooral de zusjes Mann, ons Charlotte (De Boever) en Johanne
Parker die hun uitgesproken mening over kledij lieten horen.
Nadat iedereen zijn zegje had gedaan, was het tijd voor spelletjes! Meer bepaald
putbal; waarbij de groep met de meeste meisjes aan het winnen was van de
groep ErnestJary (tot grote frustratie van de jongens). Op het einde werd het
dan toch nog 4‐4, maar het mocht niet baten: de meisjes maakten het winnende
doelpunt!
Aangezien het die dag het nogal regenachtig was en in de namiddag de techniek
vuren zou worden gegeven, moesten de JVG’s al hout en dennennaalden
verzamelen. De leiding dacht een leuk grapje uit te halen met de JVG’s: ze
UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – JANUARI 2009 TOT APRIL 2009
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: EVERAERT PEPIJN – BEGIJNENGRACHT 81 – 9000 GENT

33

maakten ze wijs dat er zoiets bestond als ‘zout hout’. Alle jongverkenners en
jonggidsen mogen nu beginnen met discussiëren van: “ ik ben daar niet
ingetrapt”, MAAR TOCH!!! Iedereen had het in het begin niet door. Ik (Kea) hoor
Zowie Mann nog zeggen: “Ik ben niet naïef, hoor!” terwijl ze naar een andere
jonggids liep en dan fluisterde : “Maar hoe ziet dat er nu uit?!”. Maar de zusjes De
Boever (Charlotte en Gaely) waren toch degenen die het het langst geloofden,
zelfs tot de uitleg van de techniek toen Kea definitief zei dat het NIET bestond.
Na het middageten (varkensgebraad met boontjes en kroketten) en de siësta
was het tijd voor een middagspel. Iedereen had een functie in het leger en er
werd een soort Stratego gespeeld waarbij ook echte vlaggen in het spel waren
betrokken. De groep van Cataras was heel goed bezig, maar de tactiek van de
groep van Mees was net iets beter: haar ploeg won!
Nadien werd het vieruurtje verorberd en was het tijd voor de techniek met zout
hout: vuren. Iedereen werd in groepjes opgesplitst en kon er aan beginnen. Al
snel werden her en der vuren aangestoken, het ene al wat sneller en groter dan
het andere. De bedoeling was een eitje te koken, maar omdat het bijna
avondeten was, mochten maar enkelen dit doen o.a. de groep van Ernest
Eeckhout en Yanne Mortier. Die hadden dan bij hun avondeten een lekker
zacht gekookt eitje als extraatje. Ook Kea en Mees waren blij met hun eitje .
Na een gezellige zangles met de gehele eenheid, gegeven door Kea, was het tijd
voor een avondspel waarbij een farao geholpen moest worden. Ondertussen was
het al beginnen regenen, maar daardoor lieten de JVG’s zich niet doen! Bij een
opdracht was het de bedoeling de ballonnen kapot te trappen van de andere
groep. Maar al snel bleef Pepijn Verscheure als enige over van zijn groep. Na
lange tegenstand, moest hij dan toch ook het onderspit delven.
Na dit spel kreeg de winnende groep een beloning, maar al snel werd iedereen
beloond door het spel goed mee te spelen en te blijven door gaan, zelfs in de
regen!
Toen was het tijd voor een welverdiende nachtrust: oogjes en snaveltjes toe…
Maandag 27 Oktober 2008
Aangezien de universiteit geen herfstvakantie heeft, moest Kea ons hier verlaten
om naar de les te gaan. Spijtig maar geen probleem, Oribi had ons al van de
avond ervoor vervoegd om te komen
helpen. Na de traditioneel rustige inloop
van een kampdag (turnles van Lama,
ontbijt, wassen en inspectie) was het tijd
om er weer stevig in te vliegen met de
techniek van de dag: het gevreesde
commandokoord! Dit is een touw dat
gespannen is tussen 2 bomen, waarover
men al liggend moet kruipen, met een goeie
techniek waardoor je normaalgezien een
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goed evenwicht hebt en geen pijn lijdt. Normaalgezien zeg ik dan, want er werd
serieus wat van het touw gevallen of geschreeuwd van de pijn. Yari De
Bosscher had een paar kansen nodig om erover te geraken en Gaely De Boever
deed het heel goed voor een techniek die ze nog maar eenmaal gezien had.
Aangezien de JVG’s op het touw zich niet konden verbergen voor fototoestellen,
kon Lama op zijn gemak zo veel mogelijk foto’s trekken van de met pijn
vertrokken gezichten van de JVG’s. Wraak!
Hierna konden we onze magen weer vullen met een lekkere warme maaltijd.
Spijtig genoeg ging Lama de groep verlaten om ’s avonds pas weer terug te
komen, Mees moest echter voor de rest van het kamp terug naar Gent om naar
school te gaan. Weer niet getreurd, deze keer kwam Stern van de Bevers de
leidersgroep versterken. De JVG’s vonden Stern toch maar een beetje raar...
’t Was dan weer tijd voor het leuke middagspel van de dag: een cafeetje bouwen!
Niet zomaar een café, de JVG’s konden hun fantasie laten gaan om een café,
lounge bar, cocktailbar, bistro of disco/danscafé in elkaar te steken. Om dit te
doen moesten ze opdrachten doen om de belichting, muziekinstallatie, tafels,
stoelen, en dergelijke te verzamelen. 1 van de opdrachten was dat een JVG op
zijn hoofd moest gaan staan, waarna zijn teamgenoot water in zijn mond moest
gieten zodat de JVG het kon opdrinken. Dit gaf hilarische gevolgen, bij Liesl Van
Gele bijvoorbeeld kwam er meer water in haar neus dan in haar mond. Heel wat
groepen hadden echter een drankvergunning vergeten te verzamelen, waardoor
er heel wat droge cafés waren. De groep van Ernest Eeckhout won met ‘de n°1
coffeeshop’.
Na het 4‐uurtje was het tijd voor nog een traditionele gebeurtenis: de
sportproeven. Iedereen deed zijn best bij de 100 ‐en 400 meter lopen en het
ver– en hoogspringen. Geen al te zotte resultaten dit jaar, al sprong Zowie Mann
een mooie 3m03 ver, Ernest Eeckhout en Louise Suy sprongen een goede
90cm hoog en Louise Suy sprintte de 100m in 16 seconden. De resultaten van
de “lange” afstand (400m) zijn iets te dramatisch om hier neer te schrijven...
Laten we het erop houden dat iedereen beter kon.
’s Avonds zaten we gezellig in onze chalet van de snoepen te genieten, toen
opeens 2 enge en rare “Jokers” binnen kwamen gestormd en de leiding
ontvoerde. Nadat de JVG’s bekomen waren van de schrik en weer links van
rechts konden onderscheiden, moesten de JVG’s naar de eetchalet gaan voor
verdere instructies te krijgen. Daar vonden ze een cadeautje met daarin een USB
stick, waarop een filmpje stond hoe de “Jokers” de leiding aan het mishandelen
waren, en 5 miljoen euro wouden voor de leiding. Hiervoor moesten de JVG’s
een bank gaan overvallen. Deze bank had verschillende obstakels die de JVG’s
moesten overwinnen. Zo moesten ze balonnen laten knallen om verder te
kunnen geraken, kippengaas doorknippen, een bom onschadelijk maken door de
juiste draden door te knippen, verschillende sloten opendoen met de juiste
sleutels en uiteindelijk de bewaker overmeesteren. Dit lukte zonder al te veel
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problemen, waarna de JVG’s, na het overhandigen van het geld, hun leiding
relatief goed en wel terugkreeg. Slaaptijd!
Dinsdag 28 Oktober 2008
Na het gewoonlijk begin van de dag kregen we plots het goeie nieuws dat we een
warme douche mochten nemen! Na eens echt volledig 100% proper te zijn, was
het nog tijd voor de inspectie. Deze was echter een stuk minder, zo vond Lama
een stuk of 10 vuile kousen verspreid over de kamer. Ook had Charlotte De
Boever niet goed geveegd, want er moesten maar wat schoenen verplaatst
worden om kilo’s zand te vinden.
Nuja, tijd voor de techniek van de dag: sluipen! Deze techniek van stil te zijn en
je zo onzichtbaar mogelijk te maken is nooit heel populair geweest en moest bij
heel wat JVG’s verfijnd of helemaal opnieuw geleerd worden. Ernest Eeckhout
bijvoorbeeld kan de theorie goed, maar elke keer hij een beetje vooruit gaat
kreunt hij zo luid dat de leiding niet meer kan doen alsof ze niets gehoord
hebben.
Hierna legden Jary De Bosscher, Ernest Eeckhout en Zowie Mann heel wat
technieken af, waardoor ze nu op het punt staan hun teervoet te behalen! Zowie
Mann legde onder andere Mes‐Bijl‐Schop‐Zaag‐Hamer af, om van haar reputatie
sinds Groot Kamp af te geraken, toen ze zei dat een bijl smelt indien je hem in
koud water legt. De rest speelde ondertussen spelletjes onder leiding van
Ooievaar.
Na het eten en de korte siësta, werden de JVG’s in 2 groepen verdeeld. Ze waren
een volk in de oertijd, en moesten door gebouwen te maken en werkmannetjes
en troepen te trainen doorheen de tijd reizen en zo het sterkst en grootste rijk te
hebben. Hiervoor moesten ze veel grondstoffen verzamelen. Zo moest er voor
klei met water en zand een kunstwerkje gemaakt worden. Luka Mann maakte
onder andere een stokbrood, Yanne Mortier ging de artistieke kant op met een
portret van Lama. Louise Suy wou
haar handen niet vuil maken, maar
toen ze van de berg moest rollen om
een ballonnetje te krijgen (die niets te
maken had met het spel) deed ze het
maar al te graag. Het 4‐uurtje kwam er
snel aan, dus we speelden nog wat
verder. De groep van Ernest Eeckhout
bleef lang aan de leiding, maar op het
einde haalde de groep van Charlotte
De Boever toch de overwinning
doordat ze in een verder tijdperk zaten
en Jary De Bosscher het leger van de andere groep op zijn eentje had verslaan.
Toen wachtte er op de JVG’s, na het eten, de zangles en de terugkomst van Kea,
een leuke verrassing in de chalet: het was fuif! Heel de zaal was leeggemaakt om
UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – JANUARI 2009 TOT APRIL 2009
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: EVERAERT PEPIJN – BEGIJNENGRACHT 81 – 9000 GENT

36

eens goed te feesten. Met boxen groter dan onze grootste JVG Louise Suy, een
stroboscoop groter dan onze kleinste JVG Gaely De Boever, een discobol groter
dan Jary De Bosscher zijn hoofd, heel wat speciale lichten, DJ Lama en een
grote groep sfeerbeheer werd het een heel memorabele avond! Ook de
Verkenners‐Gidsen kwamen er bij om de groep feestvierders te vergroten. Er
werd meegekeeld met Mega Mindy, geshaket op Rihanna en zelfs geslowd. Een
zeer leuke laatste avond dus!
Woensdag 29 Oktober 2008
Oei, het is al de laatste dag! Tijd dus om de valiezen te maken, de chalet te kuisen
en veel spelletjes te spelen… Na een stevig ontbijt vloog iedereen er al snel in.
Als alle valiezen buiten waren gezet, werden er spelletjes gespeeld en had Kea
een team van kuismadammen aangesteld die haar zouden helpen bij het
opkuisen van de chalet: Charlotte en Gaely De Boever, Zowie Mann, Louise
Suy en andere JVG’s die tussendoor kleine werkjes moesten verrichten. Intussen
werden ook de evaluaties geschreven.
Om 12u ging iedereen naar de Kievit om
daar van hun laatste middagmaal te eten:
braadworst op een broodje gelegd met
allerlei lekkere vettige sausjes. Tijd voor
een siësta was er deze keer niet: de bussen
waren aangekomen en moesten ingeladen
worden. Na het afscheidslied werden de
JVG’s verzameld en op de bus gezet. Deze
keer geen film, maar een CD die voor ‘ambi’
zorgde: iedereen keelde mee met de liedjes
en wanneer we in de file stonden werd er
toch wel een beetje geshaket in de bus. Op het terrein in Wondelgem werd dan
nog eventjes alles uitgeladen en daarna kon iedereen met een gelukzalig gevoel
naar een warme douche of heet bad toe.
Zo dat was het dan. Mij rest juist nog een grote MERCI te zeggen aan onze
teergeliefde Blauwkes Hert en Forel, Eenheidsleider Baribal, de Stam en
andere mensen die het mogelijk maakten om van dit kamp weer een succes te
maken. Ik (Kea) mag natuurlijk ook mijn eigen leiding niet vergeten en
natuuuuuurlijk ook die brave JVG’s, waar ik leuke momenten heb mee beleefd!
Tot volgend kamp,
Opgewekte Kea
Hulpleidster JVG’s
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Planning jvg’s december ‘08 – april ‘09
Zaterdag 13/12/08
Vergadering van 14u00‐17u30
We leggen uit hoe je het weer kan voorspellen aan de hand van
dieren,wolken,luchtdruk... Kortom, je wordt een echte
weerman. Haal de Frank Deboosere in je boven! Verder spelen
we vele kleine spelen. Vergeet je wijn niet op te halen!
Zaterdag 20/12/08

Geen vergadering

Zaterdag 27/12/08

Geen vergadering

De JVG leiding wenst jullie een goede gezondheid toe, veel vrienden, goede
punten en een
gelukkig scoutsjaar ………………
Zaterdag 03/01/09

Geen vergadering.

Zaterdag 10/01/09
Vergadering van 10u00‐17u30
Een vergadering van vanalles en nog wat. We gaan naar
Wondelgem en zien en herhalen wat technieken, maken een
patrouillevlag en spelen ’s middags een groot sjorspel!
Zaterdag 17/01/09
Vergadering van 14u00‐17u30
Het is tijd om 1 van de belangrijkste technieken te zien: morse!
Verder spelen we er vele spelen rond.
Zaterdag 24/01/09
Vergadering van 14u00‐17u30
Vandaag leren we hoe we moeten dansen. Niet zo maar een
dans, nee nee, de enige echte authentieke volkdansen. Breng
jullie sportschoenen mee…en dansmoves.
Zaterdag 31/01/09

Geen vergadering.

Zaterdag 07/02/09
Vergadering van 10u00‐17u30
We gaan gaan zwemmen om de badge Zwemmer af te leggen.
We spelen vele waterspelletjes en proberen meer medailles te
halen dan Michael Phelps. Lunchpakket & zwemgerief!
Zaterdag 14/02/09
Vergadering van 14u00‐17u30
22 februari : onze dag om scouting (Baden Powell) te
herdenken. We krijgen het verhaal over den voorvader te
horen en spelen veel kleine spelen.
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Zaterdag 21/02/09

Geen vergadering

Zaterdag 28/02/09

Geen vergadering.

Zaterdag 07/03/09
Vergadering van 10u00‐17u30
T is al weer even geleden, dus we gaan nog eens op tocht door
de bossen. Rugzak op de rug en blote knieën! Al ben je nog zo
oud.... Vergeet je kaartleesmateriaal & lunchpakket niet.
Zaterdag 14/03/09
Vergadering van 14u00‐17u00
We gaan naar de blaarmeersen om de badge Atleet af te
leggen. Vergeet je sportschoenen, sportkleren en conditie niet.
Zaterdag 21/03/09
Vergadering van 14u00‐17u30
De paasavond wordt uit de doeken gedaan en natuurlijk
spelen we ook heel veel kleine spelen.
Zaterdag 28/03/09

Geen vergadering.

Paaskamp van zaterdag 04 april tot woensdag 08 april 2009
Zaterdag 11/04/09

Geen vergadering.

Zaterdag 18/04/09

Geen vergadering

Zaterdag 25/04/09
Vergadering van 14u00‐17u30
We leren hoe je als fietser met het verkeer omgaat en hoe we
onze fiets moeten onderhouden en herstellen. We spelen hier
een groot spel rond!
Zaterdag 02/05/09
Vergadering van 10u00‐17u30
We gaan op fietstocht! Vergeet dus zeker je fiets (die volledig
in orde is) niet. Een helm mag zeker, en een lunchpakket zal
wel handig zijn om de maag te vullen van al het fietsen. ‘s
Middags gaan we zwemmen, dus neem ook je zwemgerief mee.
Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te
geven aan Lama via mail
jvg@dezwaluw.org
of bel
0494/45.21.88
Eigenwijze Lama
Takleider JV’s/JG’n
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Kampverslag Herfstkamp 2008 Verkenners Gidsen
Zaterdag 25 oktober
Het was alweer zover. De dagen vlogen voorbij en het werd weer eens herfst.
Wanneer het herfst is, vallen de blaadjes neer op de grond en weten de
verkenners gidsen dat het bijna tijd is om op herfstkamp te vertrekken. Beter
gezegd, het was vandaag dat ze op herfstkamp vertrokken. Gepakt en gezakt
werden de bussen geladen en vertrokken we met een goede ingesteldheid naar
Bel, daar waar er zich een fantastisch kamp ging afspelen.
Aangekomen hebben we de bussen uitgeladen, en begaven we ons naar de
Malpertuushut. Er was een kleine verandering qua verdeling voor te slapen. Niet
getreurd iedereen had snel een vaste plek om zijn dromen te laten uitkomen.
Iedereen had zijn lunchpakket mee, Thibault Goossens had zelfs een
lunchpakket mee voor 2 dagen. Coati had niets bij en schooide her en der iets
om te eten. Linsang had ook niet bepaald veel mee, maar werd ook gevoederd
door de anderen. Met een volle maag kwam er een kleine siësta en kon de leiding
zich voorbereiden op het middagspel.
Het middagspel ging vooral rond leiding verzamelen. Tagoean had van iedere
leider een prentje. De verdeling was dan ook hoe hoger de graad, hoe meer
punten de leider(ster) waard was. De VG’s leiding was 25 punten, de EL 30
punten, enz...
Op Linsang zijn post moesten ze hem overtuigen of een opdrachtje doen, om
een betere leider(ster) in handen te krijgen. Bij Sifaka was het op puur geluk, en
Tagoean, hield de scores bij. Zo werd dit spelletje 3x gespeeld en was het team
van Leeuw de winnaar.
Achteraf was het tijd voor het 4‐uurtje en begaven we ons naar de zandvlakte
voor het welbekende zandvoetbal. Er is weer veel gescoord, ondanks dat Leeuw
zijn teen gebroken was gaf hij zich voluit. Coati deed ook zijn best. Cheetah ging
tot over zijn grenzen, want die jongen zweette voor zot.
Na al die inspanningen moest er terug voedsel voorzien worden. Wie beter dan
de Goofoo squad, had dat voorzien? Niemand. Dus na de maaltijd ‐nasi goreng‐
begaven we ons terug naar de Malpertuus.
’s Avonds was er nog een avondspel. De vg’s waren verdeeld in 4 groepen en ze
moesten hun geld zo snel mogelijk verliezen. Daarvoor moesten ze een
uitgebreide kennis hebben over teervoet en tweede klas. Het was een goede test
voor iedereen, om the skills na te gaan. Er waren wat randgevallen bij die toch
best nog wat uurtjes zouden spenderen aan het leren van de technieken, zowel
teervoet als tweede klas. Ik heb ze daar stoten horen vertellen waar ik zelf
perplex van stond. Niet getreurd, het zal hun wel ooit eens lukken…
Na goed 2 uur spelen was het spel afgelopen, en werd het avondlied ingezet. De
vg’s gingen slapen, en hadden hun bedrust wel verdiend. En hopelijk hadden ze
een goede nacht, want morgen was het tocht!!
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Zondag 26 oktober
Zoals altijd stonden de vg’s op om 8u. Er werd een turnles gegeven door onze
takleider Tagoean en vervolgens gingen we naar het hoofdgebouw voor het
klaarmaken van de lunchpakketten.
Na het klaarmaken van de lunchpakketten, kregen we uitleg van Sifaka hoe de
tocht juist in elkaar zat. Linsang stapte mee met de Pythons. Tagoean reed met
de auto en Sifaka vergezelde hem.
De tocht verliep vlot. Er was
wel een punt waar je niet
anders kon dan pijn lijden
door
de
dorens.
Het
welgekende azimut lopen,
werd een helse tocht door
dorens die wel zo hoog waren
als ikzelf (1m 84). Dus je kan
je wel voorstellen dat het
afzien was, met de korte
broek.. Maar hoe zeggen we
dat nu al weer: Pijn is Fijn, nie
waar?? Een goede tocht, want
de Vg’s kwamen uiteindelijk tegen 20u aan bij “De Kievit”. Na een uitgebreide
maaltijd, waarbij Cheetah wel tegen de 100 krokettenballetjes at, gingen de vg’s
slapen.
Maandag 27 oktober
Alweer een fantastische koude ochtend maar gelukkig was er een toffe turnles
om lekker warm te worden. Na de turnles en een stevig ontbijt begaven we ons
terug naar onze chalet. Na de inspectie besloten we toch een toffe techniek te
geven. Deze keer gingen we gipsen maken. Een korte uitleg van Sifaka en we
trokken naar de Sahara. Daar haalde iedereen zijn voorwerp naar boven om een
mooie afdruk te maken, de ene wat origineler dan de ander. Onze Coati en
Mustang maakten bijvoorbeeld een bottin afdruk zodat ze hem erna goud
konden spuiten en aan de muur konden hangen zoals onze echte bronzen bottin
van de Challenger. Toen dit alles snel voorbij was zagen we nog een
commandokoordje hangen. Iedereen bewees nog eens wat hij kon, ook de
leiding. Juist Mustang bleef met zijn voet steken, enkele edele delen waren niet
zo edel meer. Na een bord spaghetti als middagmaal en een goede siësta begon
het buiten een beetje te miezeren. Maar niet geklaagd, het middagspel Johnny’s
& Marinas was begonnen. Iedereen moest zoveel mogelijk levens verzamelen om
zo de marginaalste dingen te kopen. Hinde en haar groep waren gewonnen door
de mooie variëteit. Net naast Coati zijn groep die alle boosters aan het kopen
UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – JANUARI 2009 TOT APRIL 2009
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: EVERAERT PEPIJN – BEGIJNENGRACHT 81 – 9000 GENT

41

was. Vandaag was ook de dag dat een leuk spelletje werd geïntroduceerd. Trek
je gek. Het was net voetbal maar iedereen zat vast aan een boom met koord en
een binnenband van een fiets. Dat gaf grappige momenten, waarbij Leeuw net
iets te ver liep en tot 2 maal toe een rekker op zijn gat kreeg. Pijnlijk!
Na het lekkere 4‐uurtje was het tijd voor Kim‐spelen. Njammie zullen enkele al
denken. Iedereen kreeg geblinddoekt verschillende zaken te proeven die zij
moesten raden. Bij iedereen bleek patat en melk naar niet veel te smaken.
Gelukkig hadden we iets speciaal mee en kon bijna niemand dit raden. Voor
Galago waren dit Sojascheuten en voor Coati, na 5x proeven, een
levenservaring. Ik kan alleen maar zeggen dat het gezond was en vol proteïnen
zat. Volgende keer weer? Nu was Ram de Kim‐winnaar, proficiat. Gelukkig kon
alles weer doorgespoeld worden met het avondeten en een goede zangles. Het
avondspel Nightvision was de afsluiter van de avond waarbij elke patrouille het
kamp moest bewaken met zaklampen en de anderen moesten binnensluipen.
Iedereen had zijn eigen tactiek. Fret zong de hele nacht het bos vol liedjes zodat
niemand de andere hoorde. Ram zag veel vrienden in het bos maar liet ze altijd
maar bollen. En Coati zei: ik hoor u wel, maar ik zie u niet. Uiteindelijk was de
score Condors 44 Piranha’s 43 en Pythons 11. Een leuk spel om te eindigen en
terug in ons bedje te kruipen.
Dinsdag 28 oktober
Bij het opstaan drong het al snel
tot ons door dat dit alweer de
laatste volledige dag was. Een
turnles, ontbijt en inspectie later
rustten we onszelf uit met
sportschoentjes en de nodige
attributen om onszelf nog eens te
bewijzen op het sportieve vlak. Al
snel bewezen sommigen onder
ons dat zij hun totem/adjectief
nog steeds waardig zijn. Zo sprong Cheetah 4m55 ver en sprongen Leeuw en
Sportieve Ram 1m25 hoog. Bij het lopen had Valk even last van een pijntje. De
winnaar hier was Leeuw, hij zette een tijd neer van 12,85 sec en 59,18 sec bij de
respectievelijk 100m en 400m. Proficiat aan hen allen. Hongerig en dorstig
schoven wij aan tafel voor een welverdiende maaltijd, welke we lieten volgen
door een zalige siësta. Rond 14 uur wekte de leiding de VG’s, iedereen moest
verzamelen met speeldas, papier en bic voor de start van het middagspel. Het
spel bestond uit laat ons zeggen 3 etappes. In de eerste etappe moesten de VG’s
individueel handtekeningen van de leiding verzamelen. Dit lijkt redelijk simpel,
ware het niet dat Tagoean cirkeltjes liep door het bos, waardoor sommige VG’s
hem niet vaak zijn tegengekomen. In de tweede etappe, kreeg men geld en
leventjes in ruil voor de handtekeningen. Met het verdiende geld kon men dan
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nog extra levens, wapens of verdediging kopen. In de derde etappe, het
hoogtepunt van het spel, moesten alle VG’s het tegen elkaar opnemen in een
groot dassenroof tornooi. Met behulp van de levens, wapens en verdediging
volgde een afvallingsrace, waar uiteindelijk Leeuw als enige overeind bleef. Als
beloning voor de geleverde inspanningen kreeg iedereen een koek en een
glaasje melk cadeau.
Omdat het nog geen tijd was om ons avondmaal naar binnen te werken, hebben
we van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog even een potje voetbal te
spelen. Concept: twee goals op een berg met ertussen een dal, plezier
gegarandeerd. Na het avondmaal namen we nog deel aan de zangles, deze maal
georganiseerd door Guppy. Als afsluiter van de avond voor de verandering eens
geen avondspel, maar een …. euh laat het ons een ’fuif’ noemen. De leverancier
van de nodige decibels was Dj Lama. Nadien kroop iedereen moe en voldaan
onder de wol.
Woensdag 30 oktober
Het stramien voor de laatste dag van het Kamp is eigenlijk heel eenvoudig, de
dag begint zoals elke dag met een turnles en een ontbijt. Nadien pakt iedereen
zijn boeltje in, en beginnen we aan de opkuis. Zo gezegd zo gedaan: eerst
ontbijten, dan onze valiezen maken en vervolgens onze chalet opkuisen. Alles
verliep zeer vlotjes, in afwachting van de lunch konden we zelf nog even ‘trek je
gek’ spelen. En dan was het weer zo ver… het kamp was tot een eind gekomen.
We zegden vaarwel aan vriend en spel, en spraken af in vreugd en in jolijt.
Zo, wat ons betreft was het kamp meer dan geslaagd ! Daarom willen we
iedereen nog eens bedanken die dit mogelijk gemaakt heeft. We denken hierbij
vooral aan de eenheidsleider, bijgestaan door zijn adjuncten, en aan de mensen
van de Stam. Bedankt allemaal !

Serene Tagoean
Kokette Sifaka
Geflipte Linsang
Verkenner‐gidsenleiding
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Planning VG’s december ‘08 – april ‘09
Zaterdag 13 december 2008: 14u00, Openen aan de Muze in Gent! Wij gaan
pirouetten draaien op de ijspiste in Gent. Breng dus zeker handschoenen, warme
kleding en € 5 mee. Vandaag kan je ook je wijn afhalen, niet vergeten!
Zaterdag 10 januari 2009: 10u00, Openen aan de Muze in Gent! Vandaag de
eerste vergadering na het kerstverlof, en we vliegen er weer direct in. Enkelen
onder ons leggen de Badge Gids af. De jongere VG’s ( + de wolven ) krijgen van
hun PL’s/HPL’s de nodige uitleg over Gent en zijn bezienswaardigheden. Vergeet
je lunchpaket niet !!
Zaterdag 17 januari 2009: 14u00, Openen in Wondelgem. We kijken eens naar
de leiding, en zien daar aan hun linkerarm een fantastisch fluitkoord hangen.
Even kijken of jullie ook zo een kunstwerkje kunnen maken. Natuurlijk spelen
we ook nog wel spelletjes…
Zaterdag 24 januari 2009: 14u00, Openen in Wondelgem. Vorige week hebben
jullie bij het maken van jullie fluitkoord enkele knopen gebruikt. Welke kennen
jullie hiervan nog ? en zijn er nog ander knopen die jullie kennen (of juist niet
kennen) . Vandaag staan de knopen in ieder geval in promotie. We herhalen de
knopen van teervoet/ 2de klas en kijken ook al eens verder naar enkele ‘echte’
knopen.
Zaterdag 31 januari 2009: Leiderscursus: Wie ?  Alle leiding & alle VG’s.
Verdere info volgt.
Zaterdag 7 februari 2009: 10u00, Openen in Wondelgem. Vandaag geen vast
programma… Jullie zorgen voor input. Op de website vinden jullie de
badgenboek. Vandaag is de kans om die ene badge af te leggen. Sommigen onder
ons krijgen hier ook de ultieme kans om eindelijk eens die Tweede klas proeven
af te leggen.
Zaterdag 14 februari 2009: 14u00, Openen in Wondelgem. Vandaag
herdenken we onze grondlegger, Baden‐Powell. Om dit alles een beetje luchtiger
te maken, overgieten we deze vergadering met een beetje Valentijn‐sfeer.
Zaterdag 21 februari 2009:
Geen vergadering.
Zaterdag 28 februari 2009:
Geen vergadering.
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Zaterdag 7 maart 2009: 10u00, Openen aan de Muze in Gent. Hoe staat het
met jullie conditie, en hoe staat het met die van de leiding ?? Het (her)afleggen
van de badge Atleet zal hier wel een antwoord op geven. Voor dit alles begeven
we ons naar de blaarmeersen.
Zaterdag 14 maart 2009:14u00, Openen in Wondelgem. We palmen het
volledige Speelbos in Wondelgem in , maken er enkele kampen, en nemen het
dan tegen elkaar op. Meer kan ik nog niet verklappen.
We hebben het ook al even over de sketch voor het Paaskamp. Vergadering
eindigt om 17u00
Zaterdag 21 maart 2009: 14u00, Openen in Wondelgem. Wie is er nog geen
TWEEDE KLAS? Deze mensen laten we alle hoeken van den techniekenboek
zien. Maar ook de tweedeklassers onder ons zouden wel eens een paar vraagje
voorgeschoteld kunnen krijgen. Daarnaast spelen we vele spelletjes.
Zaterdag 28 maart 2009:
Geen vergadering.
Zaterdag 4 april t.e.m. 8 april 2009: Paaskamp 2009
Zaterdag 11 april 2009:
Geen vergadering.
Zaterdag 18 april 2009:
Geen vergadering.
Zaterdag 25 april 2009: 14u00, Openen in Wondelgem. Op het paaskamp
kregen jullie al een theoretische uitleg over fotografie, vandaag zetten we deze
om in praktijk. We ontwikkelen vandaag onze foto’s van het Paaskamp.
Zaterdag 12 mei: We gaan op fietstocht, maar niet zomaar een fietstocht, we
rijden naar zee, overnachten daar en keren de dag nadien terug. Meer info volgt.
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 0473/21.09.67. Of een mailtje naar vg@dezwaluw.org
Serene Tagoean
Takleider Verkenners‐Gidsen
0473/21.09.67
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Wij danken onze sponsor:

Carrefour – Oostakker
Directeur : MARC BODDOU
Oude Bareelstraat, 85
9041 Oostakker
Tel 09/ 218 06 11
Fax 09/ 218 06 75
Openingsuren :
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

08:30 - 20:00
08:30 - 20:00
08:30 - 20:00
08:30 - 20:00
08:30 - 21:00
08:30 - 20:00
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