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O wat hebben we ons geamuseerd op kamp. We blikken terug op een meer dan
geslaagd paaskamp dat voor het eerst doorging in Olmen. Meerbepaald in
kamphuis ‘De Spreedonken’. Het beviel ons onmiddellijk want hier hadden we
immers een betere was‐ en slaapgelegenheid dan in Geel, en hadden we meer
binnenspeelruimtes. Kortom meer comfort om onze eenheid onder te brengen.
Blijkbaar waren de weergoden ons alweer gunstig gezind want we hadden
zowat gans de kampperiode prachtig weer. Net toen we vertrokken richting
Gent kregen we de eerste – en laatste regendruppels.
Geen kamp zonder leuke activiteiten natuurlijk. Daarvoor zorgde ons 25‐koppig
leidersteam. Zij deden opnieuw hun uiterste best om uw oogappeltjes vijf dagen
lang te animeren. Waarvoor dank!
Uitgebreide verslagen van afgelopen kamp kunnen jullie terugvinden verderop
in dit boekje.
Verder geen tijd om stil te zitten want we hebben nog een stevig gevuld
programma voor de boeg. Zoals iedereen onder u wel al weet houden we op 23
mei ons groot reüniefeest. We verwachten iedereen vanaf 14h op ons terrein te
Wondelgem, waar wij allerlei activiteiten zullen voorzien. Verdere info vindt u in
verderop in dit boekje.
Amper één week na het reüniefeest vertrekken de (jong)verkenners &
(jong)gidsen al op kamp. Meerbepaald op Intercamp naar Wellerlooi. Net zoals
vorig jaar zullen we ons opnieuw rot amuseren en kunnen we verbroederen met
andere internationale scoutseenheden. Afwezigen hebbben ongelijk...
Ook het groot zomerkamp is niet meer veraf. In 2009 trekken we er opnieuw op
uit. Van 31 juli tot 18 augustus kan je ons opnieuw vinden in de Lommelse
bossen. De leiding, verkenners en gidsen vertrekken ruim op voorhand om het
kamp recht te veren, en alles voor te bereiden op de komst van de kinderen.
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Zij komen vanaf 7 augustus en krijgen spel en plezier gedurende 11 dagen.
9 augustus houden we onze bezoekdag. Die dag verwelkomen we alle ouders
die graag willen genieten van een dag op kamp. Zoals altijd zal er rond de
middag een maaltijd voorzien zijn, en kunnen jullie in de namiddag samen met
de kinderen deelnemen aan het groot eenheidsmiddagspel. Concrete info over
het zomerkamp is terug te vinden in de kampfolder, of op onze website.

Baribal (Everaert Pepijn)
baribal@dezwaluw.org

0498/08.03.42

...120e FOS DE ZWALUW...

Oprechte Baribal
Everaert Pepijn
0498/08.03.42

baribal@dezwaluw.org

EENHEIDSLEIDER
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Zwaluwreünie:
Op 23 mei 2009 vanaf 14h. Voor alle leden, ex‐leden en sympathisanten.
Verdere info op de volgende pagina !!!

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.

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 !!

Herfstkamp:
Jeugdheem ‘De Spreedonken’, Gestelseweg 12, 2491 Olmen
• Van zaterdag 31 oktober 2009 tot en met woensdag 4 november 2009.
Prijs: 80 € per persoon
• Van zaterdag 31 oktober 2009 tot en met Maandag 1 november 2009 voor de
Bevertjes.
Prijs: 40 € per persoon
Inschrijvingen iedere zaterdag tot 17 Oktober 2009, bij voorkeur via overschrijving
op 001-4945144-63
!! Details zoals steeds in de kampfolder !!
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??? Hoe zit dat nu met dat reüniefeest ???
Zoals de meesten onder jullie wel al hebben vernomen, organiseren we op 23
mei ons groot reüniefeest. Vanaf 14h, openen we de vergadering in
Wondelgem op ons terrein. De leiding voorziet zoals elke week een
goedgevuld programma van 14h tot 17h30.
Er zullen tal van activiteiten voorzien zijn. Zo is er onder andere het groot
middagspel vanaf 14h30. Tevens kunnen de kinderen zich uitleven op het
springkasteel en is er voor iedereen de mogelijkheid onze tentoonstelling over
de geschiedenis van de zwaluw te bezoeken.
Goed weer of slecht weer geen probleem want wij voorzien een reusachtige tent
waar wij bij slecht weer kunnen verdervieren.
’s Avonds pakken we uit met onze “BRICK PARTY”, een heuse fuif vanaf 21h.
Vroeg vertrekken is dus niet aan de orde.
Tussendoor kan u genieten van een gebakje of een snack, of kan u napraten aan
onze bar.
ALLEN WELKOM MET FAMILIE, VRIENDEN, KINDEREN, ENZ....
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BOUWEN ??? Komt daar nog wat van???
Zeer zeker!!! Wij starten normaal gezien in september met de bouwwerken.
Forel was afgelopen tijd druk bezig met het verzamelen van subsidies en het
tekenen van een grondplan. Dit is zo goed als rond dus kunnen we onze
bouwaanvraag binnendienen.
Meer nieuws hieromtrent kan u in het volgende boekje vinden.....
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Vergaderingen scoutsjaar 2009 – 2010
Maand
September

Oktober

November

December

Januari

Februari

Maart

April
Mei

Juni

Dag
5
12
19
26
3
10
17
24
7
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23
30
6
13
20
27
6
13
20
27
10
17
24
1
8
15
22
29
5
12
19
26

Beginuur
14h
14h
14h
10h
14h
14h

10h
14h
10h
14h

10h
14h
14h
10h
14h
10h
14h
14h

14h
10h
14h
14h
14h
14h
14h
14h

Omschrijving Einduur
Scoutsactiviteit
17h30
Scoutsactiviteit
17h30
Scoutsactiviteit
17h30
Geen vergadering
Scoutsactiviteit
17h30
Scoutsactiviteit
17h30
Scoutsactiviteit
17h30
Geen vergadering
31/10 tot 4/11 Herfstkamp
Geen vergadering
Scoutsactiviteit
17h30
Scoutsactiviteit
17h30
Geen vergadering
Scoutsactiviteit
17h30
Scoutsactiviteit
17h30
Geen vergadering
Geen vergadering
Geen vergadering
Scoutsactiviteit
17h30
Scoutsactiviteit
17h30
Scoutsactiviteit
17h30
Geen vergadering
Scoutsactiviteit
17h30
Scoutsactiviteit
17h30
Geen vergadering
Geen vergadering
Scoutsactiviteit
17h30
Scoutsactiviteit
17h30
Scoutsactiviteit
17h30
Geen vergadering
3/4 tot 7/4 Paaskamp
Geen vergadering
Geen vergadering
Scoutsactiviteit
17h30
Scoutsactiviteit
17h30
Scoutsactiviteit
17h30
Scoutsactiviteit
17h30
Scoutsactiviteit
17h30
Geen vergadering
Scoutsactiviteit
17h30
Scoutsactiviteit
17h30
Scoutsactiviteit
17h30
Geen vergadering
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Thema Groot Kamp 2009 : Indianen

Jaja, de twee jaar Groot Kamp met als thema “Japan” zitten erop, dus mogen we
dit jaar opnieuw indiaantje spelen. Maar hoe zat dat nu weer bij die Indianen?
Wie zijn ze? Wat drijft hen? Eten zij ook patatjes met bloemkool?
Om alle verwarring te vermijden proberen wij hieronder nog eens kort te
schetsen wat u zou moeten weten over de Indianen.
Een beetje geschiedenis

De naam indianen is eigenlijk een geschiedkundig foutje dat wij al eeuwen
meeslepen. Zo was het Colombus die bij de ontdekking van Amerika dacht dat hij
in Indië was aangekomen, men had immers geen weet van een continent tussen
Europa en Indië, en dus leek de naam “indianen” voor de hand te liggen.
Tegenwoordig is het politiek correcter om de benaming “Native Americans” te
gebruiken, maar geen kat die weet waar je het dan over hebt natuurlijk.
Waar de indianen vandaan komen is men eigenlijk nog altijd niet zeker: Kwamen
zij zo’n 12.000 jaar geleden vanuit Siberië Alaska binnengetrokken via de
Beringstraat, die in die periode droog was komen te liggen? Of kwamen zij zo’n
40.000 jaar geleden met bootjes uit Azië? Laten wij ons hoofd alvast niet breken
over zulks een mysterie, dat is voer voor archeologen. Wat we wel zeker zijn is
dat indianen zich over het ganse continent verspreid hebben van het hoogste
puntje in Noord‐Amerika tot het diepste puntje van het Zuid‐Amerikaanse
continent. Al deze zogenaamde indianenstammen hebben zich ontwikkeld in
verschillende culturen en helaas moeten wij vele van deze interessante volkeren
aan ons laten voorbijgaan en ons toespitsen op de prairie‐indianen van Noord‐
Amerika. Dit is dan ook het volk dat wij ons voor ogen halen wanneer wij het
hebben over “indianen”.
Er leefden zo’n 20 stammen op de prairie, zowel nomaden als sedentairen, die
allen leefden van de jacht en de vruchtenpluk. Tot de komst van de Europeanen
was er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. Ook de eerste contacten tussen
indianen en Europeanen rond de 16de eeuw verliepen vredevol en met
wederzijds respect. Zo werd er onderling gehandeld en betaalden de
Europeanen nog voor de stukken land die zij bewoonden. Maar toen de
kolonisten eenmaal gesetteld waren, begonnen ze de indianen geleidelijk aan
naar het westen te drijven. De indianen waren verzwakt, vooral door de
Europese ziektes die de kolonisten met zich meebrachten en het verdwijnen van
de bizon. Tegen het einde van de 19de eeuw, toen de Amerikaanse staten alle
macht in handen hadden, werden de indianen gedwongen in reservaten te leven.
Sommige indianenstammen pikten dit niet, wat leidde tot enkele bloedige
conflicten tussen indianen en Amerikanen. De beruchte slachting in Wounded
Knee in 1890 is het laatste wapenfeit tussen indianen en de Amerikanen.
Sindsdien verblijven de indianen noodgedwongen in de voor hen ter
beschikking gestelde reservaten, vooral ten westen van de Missisipi. Tot op
vandaag is het leven in de reservaten allesbehalve een pretje: armoede,
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analfabetisme en werkloosheid zijn alomtegenwoordig. Gelukkig zijn er
organisaties zoals “American Indian Movement” die de indianen steunen door
hun problemen aan te kaarten bij de internationale gemeenschap. Laten we
hopen dat hun lot snel verbeterd…
Kleding

De basis van de indianenkleding zijn zachtgelooide dierenhuiden, hoofdzakelijk
afkomstig van bizons en herten. Alle kleding werd gemaakt en versierd door de
vrouwen van de stam.
De mannen droegen, zoals te zien op de foto, een leren tuniek die meestal
versierd was met veel kralen, franjes en schilderingen. Bij koud weer werd
boven deze tuniek ook nog eens een bizonhuid gedragen. Indianen droegen geen
broek, maar een lendendoek met beenkappen tot aan de heupen, dit alles op hun
plaats gehouden door een leren riem. Aan de voeten werden mocassins
gedragen, de overbekende leren schoenen (zie foto). Verentooien werden enken
gedragen bij speciale ceremonies en enkel door de belangrijkste krijgers. Hoe
meer veren op de tooi, hoe groter het aanzien van de krijger was. Andere
sieraden zoals halskettingen, armbanden, borstplaten en ringen wezen ook op
een zekere status in de stam: hoe meer je ervan had, hoe groter je status
binnenin de stam.
De vrouwen droegen een jurk van (meestal) hertenhuid, die ook rijkelijk
versierd was met kralen en franjes. Sieraden zoals armbanden, oorringen en
halskettingen waren ook voor de vrouw een teken van rijkdom en aanzien in de
stam. Ook de vrouwen droegen bij koud weer een bizonhuid, meestal
gedecoreerd met prachtige patronen.
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Indianenverhalen

In dit stukje proberen we enkele huizenhoge
cliché’s over indianen uit de wereld te
helpen…
Totempaal: Een totempaal werd niet gebruikt
om weerloze blanken aan vast te binden en
hen dan te folteren, zoals Hergé bij “Kuifje in
Amerika” insinueert. Totempalen
vertegenwoordigden de emblemen van de
clans en zijn verwijzingen naar de dierlijke
afkomst van hun voorouders. Zij werden
opgericht wanneer een belangrijk clanlid
overleed. De belangrijkste figuren die men op
de totem kan vinden zijn de Adelaar (“de
dondervogel”, staat bovenaan), Raaf
(beschermer van de totembouwer), de Wolf,
de Bever, de Beer en de Muskiet. Totempalen
werden meestal gemaakt uit rood cederhout.
Vredespijp: Wordt door de indianen ook wel “calumet” genoemd. Ze zijn
gemaakt van hout, steen of been en zijn heilige voorwerpen. Ook de tabak die
men erin rookte, beschouwde men als heilig. “Vredespijp” is ook een taalkundig
foutje dat geïntroduceerd werd door de kolonisten: Als indianen van vreemde
stammen elkaar ontmoeten, roken ze altijd eerst pijp als teken van vriendschap
en verbondenheid. Bij de eerste ontmoeting tussen indianen en mensen
begonnen de indianen dus hun pijp te roken. De kolonisten beschouwden dit
ritueel als een teken van vrede, vandaar de term vredespijp. Ze heeft echter een
veel ruimer gebruik bij heilige ceremonies of wanneer de indianen op
oorlogspad trokken.
Paarden: Als u dacht dat indianen al
millennia lang de prairies onveilig maakten
op hun Mustangs, dan had u het goed mis:
paarden werden pas in 16de eeuw ingevoerd
door de Spanjaarden! Door paarden van
verschillende rassen vrij te laten op de
prairie ontstonden nieuwe typisch Noord‐
Amerikaanse rassen, met als bekendste de
Mustang. De indianen hadden snel gezien dat
zo’n paard verschrikkelijk handig was in een desolate prairie, zodat een goede
eeuw later de indianen al betere ruiters en fokkers waren dan de Europese
kolonisten.
Scalperen: Ook het scalperen, het wrede ritueel waarbij een stukje hoofdhuid
met haar werd afgesneden van het slachtoffer, wordt geassocieerd met de
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“barbaarse” indianen. Nu gaan er echter geruchten op dat het Nederlandse
kolonisten waren die deze techniek introduceerden om te bewijzen hoeveel
indianen ze hadden afgemaakt. Ha! Wie is er nu de barbaar?
Zo zouden wij nog uren kunnen doorgaan met de ons door Hollywood
ingelepelde “kennis over indianen” te corrigeren en bij te passen waar nodig,
maar helaas is onze plek in deze “Steeds Bereid” (en de aandacht van de lezer )
te beperkt om alles toe te lichten. Het gebruik van Dromenvangers,
indianendansen, de bizonjacht, enz. zijn allemaal thema’s die u gerust zelf eens
mag googlen of wiki’en.

Tot op de Grote Jacht!
Gedreven Hert
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Beste ouders,
Zoals wij plechtig beloofd hadden in het vorige schrijven, volgt hier wat meer
uitleg ivm Intercamp 2009 voor de JVG’s/VG’s. Laten we beginnen met een
overzicht van het programma, dat er dit jaar opnieuw uitziet om vingers en
duimen van af te likken.
Vrijdag 29 Mei
We vertrekken om 18 uur stipt in Wondelgem naar onze noorderburen in
Wellerlooi, Nederland. We slaan ons kamp op in 1 van de subkampen. Er wordt
‘s avonds geen eten meer voorzien.
Zaterdag 30 Mei
Na de spetterende openingsceremonie wordt iedereen verdeeld in groepen
met deelnemers vanuit alle landen en blijven de hele dag in die groep om zo
kennis te maken met de scoutsgroepen uit andere landen. De
inloopactiviteiten worden gestart: een groot, gevarieerd aanbod van spelen en
animatie, verspreid over het terrein.
’s Avonds is er een heuse “Mysteryhike”, meer zullen we daar teweten komen...
Zondag 31 Mei
’s Ochtends start de hike, een tocht die ons door de mooie omgeving voert. We
komen ook op de plek waar in 1967 het eerste Intercamp plaats heeft gevonden.
’s Avonds is er de “Intercamp party” met optredens van diverse bands.
Maandag 01 Juni
We ontruimen ons kamp, krijgen onze speciale Intercamp badgen en vertrekken
terug richting Wondelgem, om er toe te komen om 16 uur.
De prijs voor het hele weekend blijft €50. Indien u nog niet betaald heeft,
gelieve dit vóór 16 mei te doen op ons rekeningnummer 001494514463 met
de vermelding “inschrijving Intercamp 2009 + naam kind”.

Wat nemen uw kinderen mee ?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

perfect uniform (bottinen!)
vers ondergoed
wat reservekleding (uniform wordt aangehouden op Intercamp)
witte T‐shirt (speciaal gevraagd door organisatie)
toiletzak, handdoek, washandje
regenjas
extra paar schoenen
rugzak
slaapzak, deken
veldbed
gamellen/bestek/drinkfles
een beetje zakgeld
SIS‐kaart
Een kleinigheid om te eten/drinken op de bus.

Verdere info vindt u op onze site http://www.dezwaluw.org, of op de site van de
organisatie : http://intercamp.jfhosting.de/nl/
Vragen kan u altijd stellen aan Baribal (Baribal@dezwaluw.org), Tagoean
(Vg@dezwaluw.org) of Lama (Jvg@dezwaluw.org).
Met vriendelijke scoutsgroeten,
De JVG/VG leiding
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Beste bevertjes, ouders, vrienden… kortom
iedereen.

Hier weer een artikeltje over wat jullie
bengeltjes op het lang verwachte PAASKAMP
hebben gedaan.

Zaterdag 4 april 2009

Vandaag was de lang
verwachte dag dat we
op paaskamp
vertrokken. 9 bevertjes
stonden klaar. Olaf De
Weirdt kwam maandag
achter en Ilian
Steenhout was ziek dus
zijn mama en papa
gingen hem brengen als
hij beter was…
Daaaaag mama’s en
papa’s wij zijn weg tot
woensdag. De beverleiding was ook nog niet compleet: Malac zou de zondag
opkomen na haar werk, maar Keeo en Regenboog kregen ondertussen de hulp
van twee stammers (oud‐leidsters) namelijk Beloega bijgenaamd Bloebla, die
tot de zondag zou komen helpen, en Kongoni of Messoea die heel het kamp
kwam helpen. Het was voor ons allen een primeur want ook voor de leiding was
het de eerste keer dat we naar die kampplaats gingen: De Spreedonken in
Balen/Olmen. Op het eerste zicht zag het er wel leuk en goed uit. De slaapkamer
was één grote zaal die in kamertjes van vier verdeeld was, wat voor ons wel iets
nieuw was, zeker als je gewoon bent met je tak samen in een zaal te liggen. Maar
al gauw waren alle bedden verdeeld en de Bevers konden in dezelfde zaal als de
Wolven slapen. Na ons geïnstalleerd te hebben, konden we onze lekkere
boterhammetjes opeten die onze mama’s gemaakt hadden. Na het eten en een
korte siësta was het al zover: onze bevers kregen bezoek. De
Vriendschapsvereeuwiger en de Vriendschapssmid kwamen bij de bevertjes om
hen te vragen hoe het met hun vriendschap zat en of ze wel echt vrienden
waren. Dit moesten ze gaan bewijzen. Eerst moesten de bevers per twee gaan
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staan, waarna ze een vriendschapsband rond hun pols kregen die ze zeker niet
mochten verliezen. Zo deden ze samen een opdrachtje: was die goed, dan
mochten ze verder en moesten ze een labyrint van touw volgen waar ze onder &
boven moesten kruipen.
Als dat goed was mochten ze verder en kregen ze een punt. Wie de meeste
punten had, was gewonnen en dus ook de beste vriendjes. We gingen met onze
vrienden dan ook het terrein gaan verkennen en gaven de bossen een naam
zoals het Beverbos, Malacbos, Malacvlakte, de Beverkreek… Volgens Selma
Morlion wonen de bevers niet in een kreek maar in “fijn”. Onze leuze is immers:
“Bever zijn is…Fijn”. Na het avondeten en de zangles kregen de bevers alweer
bezoek. Deze keer was het een tovenaar. Boze witte geesten hadden bij hem
ingebroken en hij vroeg daarom de hulp van de bevers. De bevers wouden hem
uiteraard helpen. Ze moesten naar de “Blauwe Mannekes” gaan die ingrediënten
hadden liggen om de slechte geesten weg te drijven. Bij het eerste manneke
moesten ze touwtje trek doen en van het Blauw Manneke winnen. Met z’n allen
lukte dit uiteraard zonder probleem. Bij het tweede Blauwe Manneke moesten
ze een doos zoeken met een spreuk in. Na we deze gevonden hadden, trokken
we naar de slechte geesten.
We vonden de geesten,
strooiden toverpoeder rond
hen zodat ze niet konden
ontsnappen en smeerden een
soort van magische siroop op
hun neus. Na het uitspreken
van de spreuk verdwenen de
geesten plots. Eind goed al
goed! Na nog een kort
verhaaltje in bed konden de
Bevers hun eerste nacht met
een gerust hart gaan slapen
Zondag 5 april 2009

Opstaan allemaal! De dag was weer begonnen. Om
wakker te worden hielden we eerst een korte
turnles om dan te gaan ontbijten. Na het ontbijt
legden we onze inspectie klaar en poetsten onze
tandjes. Dan was het tijd voor wat leuker werk: we
gingen knutselen. We maakten paasmandjes voor
de eitjes die de paashaas zou brengen. Schilderen,
knippen, plakken en af zijn onze mandjes! We
leerden ook onze veters strikken, onze rits sluiten
en knopen vastmaken. Na deze goedgevulde
voormiddag was het alweer tijd om te eten en
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even kort te siësten.
Niet veel later kregen de bevers bezoek van Sam en Clover. Clover deed niets
anders dan koekjes eten en Sam kon haar niet tegenhouden. Clover was er al
zodanig dik van geworden dat ze nog ging ontploffen. Daarom vroeg Sam de
hulp van de bevers, die uiteraard dolenthousiast waren om te helpen. Sam ging
samen met de bevers naar professor Jerry. Die onderzocht een van de koekjes en
zag dat er een verslavend middel inzat. Om de verslavende werking tegen te
gaan moesten ze een nieuw recept
maken voor het koekje met een speciaal
ingrediënt erin. Maar daarvoor moesten
de bevers wel helpen door allerlei
ingrediënten te proeven, ruiken, voelen
maar ook horen, en onthouden. Als ze
moesten wachten om een proef te doen,
konden ze ook de opblaasbare “Chupa
Chup” knuppel nemen en op het hoofd
van een andere Bever slaan om zo extra
punten te krijgen.
Onze bevers proefden en roken soms
toch wel rare dingen. Zoals Robbe
Verschelden: volgens hem is speculaas
pindakaas en ruiken bier en mosterd
naar water. Toch verdienden ze allemaal
genoeg ingrediënten en kon er een
nieuw koekje gemaakt worden. We
gingen dan ook weer allemaal naar
Clover en gaven haar het nieuwe koekje. Ze werd weer normaal en had geen zin
meer in koekjes maar wij, wij hadden wel honger gekregen en we gingen dan
ook een lekkere pannenkoek eten als
vieruurtje. Na al dat gespeel moesten we
ons wassen en toen we onze
handdoeken aan de waslijn hingen, wie
kwam er aan… Het was Malac! Maar
helaas moesten we wel afscheid nemen
van Bloebla. Na het wassen gingen we
oefenen voor de paasshow. Onze act zou
een dansje worden, maar welk dansje
het zou worden verklap ik nog niet. Na
het eten en de zangles gingen we nog
even een wandelingetje maken in het
bos. Malac en Keeo namen de Bevers
mee naar buiten. Balder Huybreghs
vroeg toen of een tocht door het donker
een donkere tocht was 
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Plots kwamen twee figuren op de bevers af en zonder iets te zeggen namen ze
Keeo mee en lieten een briefje vallen. Er stond op dat ze de rust van de
zonnetempel verstoord hadden en als ze hun leidster terug wouden dat ze de
rust moesten herstellen.
Malac besloot daarop om met de Bevers naar de zonnetempel te gaan. Daar
stond een zonnegod. De Bevers konden de rust herstellen door goudstukken op
de zon te leggen zodat ze hem weer konden aanbidden, maar daarvoor moesten
ze eerst voorbij de oude schatbewaker. Ze moesten dit heel stil doen.
Ondertussen kwam Ilian Steenhout aan en kon het laatste goudstuk
bemachtigd worden. Ze vervolledigden de zon en zoals beloofd kregen ze, nu de
rust hersteld was, ook hun Keeo terug. De Bevers konden opnieuw allemaal
gerust gaan slapen na een verhaaltje. Slaapwel.
Maandag 6 april 2009

Het was weer een mooie zonnige
dag vandaag en dus ook weer tijd
om op te staan. Volgens Malac
turnen we vandaag met onze
“sportproeven” aan, maar ik denk
dat dit beter zou lukken met onze
sportschoenen, is het niet? Toen
zei Gil Declercq: “Ik heb geen
sportschoenen, ik heb Geox!”. Dit
zijn jouw sportschoenen Gilleke

Verspringen
1 Lennert Bruyland
2 Gil Declercq
3 Ilian Steenhout

1m40
1m40
1m40

80m Lopen
1
Kaat Verheyden
2
Selma Morlion
3
Thea Parker
60m Sprint
1 Thea Parker
2 Kaat Verheyden
3 Lennert Bruyland

22’14
22’32
22’45
15’57
15’77
16’20

Eten, inspectie en wassen: zo ziet ons ochtendprogramma er ongeveer altijd uit.
Daarna mochten de bevers even naar Malac luisteren en herhaalden we de
Bevereisen.
Dit lukte vrij goed. Daarna gingen we de zon opzoeken buiten en gingen we nog
een beetje oefenen voor de paasshow want die was morgenavond al. En zo
kwam ook onze laatste bevertje, Olaf De Weirdt, toe. Keeo ging hem samen met
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de mama installeren in de kamer waarna Olaf De Weirdt al onmiddellijk kon
beginnen met oefenen voor het dansje samen met de andere Bevers. Na enkele
keren goed geoefend te hebben was het etenstijd. ‘s Middags kregen we bezoek
van een groene en een blauwe M&M (je weet wel, die snoepjes). De rode en de
gele M&M waren ruzie aan het maken over wie nu eigenlijk het lekkerst was. De
“opper M&M” had daar gelukkig een oplossing voor, indien deze vraag ooit
gesteld zou worden: ze moesten tegen elkaar strijden door hard te lopen of ver
te springen. Na al deze proeven bleek uiteindelijk dat beide teams even sterk
waren, dus de rode en de gele M&M zijn even lekker. Hierboven vind je dan ook
de uitslagen van de Bevertjes in de 60m sprint, 80m lopen en verspringen.
Van al dat geloop en gespring kregen de Bevertjes enorm veel goesting om te
gaan “vuurwateren” of moet dat niet 4‐uren zijn Keeo? Honger is 1 ding, maar ge
wordt ook niet properder van al dat ravotten, dus mochten we ons allemaal
onder de douche wassen. Dolle pret
uiteraard voor alle Bevertjes. Voor
het eten werd nog even geoefend
voor de Paasshow, waarna wij een
boterhammeke met Gandaham
voorgeschoteld kregen, een
buitengewone delicatesse, al zijn
niet alle Bevertjes het hiermee eens
. Onze Robbe Verschelden zei
ineens: “We eten varkensbrood”,
waar hij eigenlijk mee bedoelde dat
er varkensvlees op ons brood lag.
Goed opgemerkt! Na de zangles
kwam Sofia de fee verdrietig bij de
bevertjes aan. Haar toverstafje was
genomen door de boze tovenaar
Zelie. Toen ze naar hem op zoek
gingen en hem tegenkwamen zat hij
ook te wenen. Zijn toverhoed was samen met de toverstaf gestolen door
Smeagel. Toen we uiteindelijk Smeagel gevonden hadden, zat die de Bevertjes
gewoon uit te lachen. De Bevers zagen de toverstaf en hoed liggen, maar daar
kwam plots de boeman te voorschijn. Hoe moesten ze nu aan de toverstaf en
hoed geraken? Zonder het zelf te beseffen verklapte de boeman wie er wist hoe
ze voorbij hem moesten komen. Het was Jopie het oude vrouwtje. Met z’n allen
naar Jopie. Ze moesten ingrediënten verzamelen voor een toverdrankje dat
Smeagel en de boeman zouden doen slapen. Als ze alles verzameld hadden,
omsingelden ze Smeagel en de boeman. Ze zeiden een spreuk waardoor ze
neervielen en gaven hen het toverdrankje door middel van een spuit in hun
mond waardoor ze in slaap vielen. En zo konden ze de hoed en toverstaf
terugnemen. Eind goed al goed. Nu vlug terug naar onze chalet om te slapen
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want het was al laat. Een nachtzoentje, een verhaaltje en snaveltjes toe en oogjes
dicht.
Dinsdag 7 april 2009

De laatste dag voor we terug
naar huis moesten. Voor
Messoa viel die echter wel
wat tegen, zij had enorme
keelpijn en koorts. Maar voor
de kindjes was hij des te
beter want de Paashaas was
langs geweest en had in het
bos paaseieren verstopt. Met
de paasmandjes in de aanslag
gingen we op jacht. Na het
middageten deden de Bevers
een grote siësta, want vanavond was het paasshow en dan mochen ze wat langer
opblijven. Deze middag kregen we weer bezoek: ditmaal was het van de elf die
terug mens wou worden om te kunnen trouwen. De Bevertjes moesten helpen
om het touw dat rond haar was weg te snijden met het magische zwaard en het
magische water. Na heel veel magische water verzameld te hebben door middel
van spuitjes en na het vinden van het magische zwaard, mochten ze 1 voor 1 het
touw proberen stuk te snijden. Nu dit gelukt was en het elfje terug mens was
geworden, waren de Bevertjes getuige van de prachtige trouw. Na het 4‐uurtje
legden we de laatste hand aan ons dansje. Ons wassen, uniformpjes aan en eten.
Nu begon het echt wel
spannend te worden,
we oefenden voor de
laatste maal en
ondertussen werden de
bevertjes ook
geschminkt als aapjes.
Apen??? Jazeker, ons
dansje is de “Funky
Monkey” van de
geweldige M Kids
vandaar dus apen. En
zo’n bende schattige
aapjes als ons Bevertjes, dat hadden ze bij De Zwaluw nog niet gezien.
Uiteindelijk was het zover en mochten we plaatsnemen in de zaal waar wij zo
dadelijk ons dansje mochten uitvoeren. Na het dansje van de JVG’s leiding, die
de paasshow in goede banen moesten leiden, was het aan de Bevers. Spanning….
en ja hoor ze hebben dat allemaal perfect gedaan. Proficiat Bevers! Vervolgens
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was het aan de TP, Wolven, JVG’s en de VG’s. Zo liep de sfeervolle avond met
zang, snoep en sketches op zijn einde, waarna de Bevertjes snel hun bedje
opzochten. Slaapwel.
Woensdag 8 april 2009

Vandaag was dan eindelijk de grote dag dat waarop wij terug naar huis moesten
. Deze morgen begon zoals alle andere ochtenden met een ontspannende
turnles, een smakelijk ontbijt en een verfrissende wasbeurt. Voor het ontbijt
werd er ook een eenheidsfoto genomen, zodat onze Bevertjes binnen een tiental
jaren nog eens kunnen zien hoe schattig zij er toen uitzagen. Keoo en Messoa
zorgden ervoor dat alle valiezen goed gemaakt werden en onze kamertjes mooi
achtergelaten werden. Achteraf gingen Regenboog en Malac met de kindjes
spelen en werden de schaapjes van de buren nog wat gevoederd met restjes oud
brood van de keuken. Na het eten konden de bevers nog voor de laatste keer wat
in het bos ravotten en in hun beverburcht spelen die zij, net als echte bevers, zelf
met takken hadden gemaakt. Maar dan was de bus daar, werd er ingeladen en
stapten wij de bus op richting Gent. Dag mama’s en papa’s, wij zijn terug.
Er rest mij dan alleen nog de kookploeg en de Eenheidsleiding (Baribal, Forel en
Hert) te bedanken voor de goede zorgen en het welslagen van een alweer goed
kamp. Ik dank ook Beloega voor het meehelpen bij de bevers en de beverleiding
die mij (Messoea) toelieten met hen mee te doen.
D.A.N.K. U Dank u
Uw verslaggeefster ter plaatste
Kalme Kongoni/Messoea
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Programma Bevers mei-juni-september

Nu beste bevertjes, voor het programma van de laatste maanden van het
Beverjaar neem ik het weer over van Messoea.
De vriendjes van het woud fluisteren me juist in het oor wat ze nog in petto
hebben voor de bevertjes. Maar ze vertellen mij maar een heel klein beetje. Hier
komt het
Zaterdag 2 Mei 2009

Vergadering om 14u00
De verhalenfluisteraar komt langs met een
spannend verhaal. We gaan ook veel spelen. Breng
jullie oortjes allemaal maar mee.

Zaterdag 9 Mei 2009

Vergadering om 14u00
Vandaag maken iets mooi voor de mama’s onder
ons.
Breng allemaal knutselgerief (schort, penseel,
stift, enz.) mee

Zaterdag 16 Mei 2009

Vergadering om 10u00
We gaan een dagje aan zee door brengen. Breng je
schopjes en emmertjes maar mee. Vergeet zeker je
lunchpakket niet. We vragen ook dat elk kind
15euro mee heeft voor de trein, drankje, ijsje en
de gocart.

Zaterdag 23 Mei 2009

Vergadering om 13u30
Vandaag is de dag dat we een groot spel spelen
samen met de ouders in Wondelgem. Voor meer
informatie zie de brief over het reüniefeest in het
boekje.

Zaterdag 30 Mei 2009

Geen vergadering

Zaterdag 6 Juni 2009

Vergadering om 14u00
Wij gaan op Groot Kamp tijdens de grote vakantie.
‘s Middags spelen wij in het indianen thema (zie
begin boekje) waarvoor we vandaag de
themakledij maken. Iedereen brengt alles wat hij
thuis heeft over indianen mee.

Zaterdag 13 juni 2009 Vergadering om 13u45
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We gaan knutselen voor onze lieftallige papa’s.
Breng allemaal knutselgerief (schort, penseel,
stift, enz... ) mee.
Zaterdag 20 Juni 2009

Zaterdag 27 Juni 2009

Vergadering om 10u00
Vandaag krijgen jullie een verrassing . Jullie
mama’s en papa’s krijgen daar nog een brief voor
mee.
Geen vergadering

Gedurende de zomervakantie is er geen vergadering. We hebben enkel het groot
Kamp in augustus waar wij zullen slapen in tenten, veel spelen in de natuur,
uitstapjes doen, enz.
Meer info zal u kunnen vinden in onze kampfolder die in de komende
vergaderingen zal worden uitgedeeld of op de website www.dezwaluw.org
Hier heeft u alvast het programma voor in september want dit is al het laatste
boekje van dit jaar.
Zaterdag 5 sept 2009

Vergadering om 14u00
Vandaag leren we elkaar kennen aan de hand van
veel spelletjes. Ook krijgen jullie de nieuwe leiding
te zien.

Zaterdag 12 Sept 2009

Vergadering om 14 uur
We gaan vandaag veel spelen en elkaar nog beter
leren kennen.

Zaterdag 19 Sept 2009

Vergadering om 14 uur
We gaan de dieren eten geven in Mariakerke en
daar ook spelen. Iedereen mag brood meebrengen.

Zaterdag 26 Sept 2009

Geen vergadering

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 50cent voor drankje elke vergadering.
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Ook is er mogelijkheid om een koek te kopen daarvoor vragen wij ook 50cent.
Indien een Bevertje vragen heeft, of niet kan komen, kan hij/zij altijd bellen
naar:
Keeo
Charlotte Clarysse
0486/60.02.95
Bevers@dezwaluw.org
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Artikel Teerpoten Paaskamp 2009
Zaterdag 04 april

Het was nog vroeg in de ochtend, desalniettemin stond De Zwaluw al paraat om
te vertrekken op Paaskamp. De valiezen werden ingeladen, de mama’s en papa’s
uitgewuifd en de bus kon dan eindelijk vertrekken naar het kampterrein te
Balen. Na een kwartier vroeg Benjamin Meersseman doodleuk of we al waren
aangekomen, de bus stond echter gewoon voor een rood licht te wachten. Na een
niet al te lange rit kwamen we dan aan op het kamp. De Teerpoten werden
rondgeleid op het kamp: Gilles De Wever zag met zijn welziend oog enkele
perfecte plekken om een kamp te bouwen. Ook werd de kleine gracht aangeduid
waar later onzen Balder Mervillie iets té goed kennis mee zou maken. Bij het
middageten wist Hathi de goedgelovige Amina Bostyn, Amélie Michiels,
Marthe Michiels, Merel Geyskens en Lieselot Geyskens wijs te maken dat hij
de papa was van Simon Meyskens. Na een welgekomen siësta was het dan tijd
voor het middagspel: de Teerpoten werden uitgedaagd voor een duel door de
pokémontrainer Ash. Milo De Vos en Ramon Demey bewezen het meest talent
te hebben voor een carrière in de Pokébusiness. Van al dat lopen en ravotten in
de bossen kregen we natuurlijk honger en was het tijd voor het vieruurtje. Yan
Goffeau en Talin konden ook maar niet genoeg krijgen van de melk die ons dan
geserveerd werd. Hierna was het tijd voor de paassketch: het verhaal hoe
Mowgli in de horde kwam zou worden nagespeeld door de Teerpoten. Maar
eerst moest dat verhaal nog eens herhaald worden natuurlijk, wat voor Myrthe
Verheyden helemaal geen probleem bleek aangezien zij alles nog wist. Tijdens
het avondeten werd ons lekkere kip voorgeschoteld, wat dan ook te zien was
aan de mondhoeken van Leon Tack en Jannes Depoortre.
Lisa Deschrijver stond ook scherp: bij de zangles zong ze steeds mee uit volle
borst.
De avond viel en plots stonden
er enkele kabouters voor onze
neus. Hun licht, dat hen
beschermde tegen allerlei
onheil, was gestolen uit het
dorp en zij wouden het
natuurlijk terug. Berat Cildir
droeg zijn steentje bij door de
zakenman, die het licht
gestolen had, te intimideren
met allerlei beschimpingen. De
zakenman kon uiteindelijk
overmeesterd worden door de Teerpoten (Paulien Mens verdient een eervolle
vermelding voor de overmeestering) en de kabouters konden opnieuw op twee
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oren slapen. De zon was onder, de maan op en de vogels hadden plaatsgemaakt
voor vleermuizen. Hoog tijd om in ons bedje te kruipen dus.
Zondag 05 april

“Opstaan Teerpoten!” weerklonk het in de gang toen de leiding de Teerpootjes
gingen wakker maken. 5 minuten later werden de Teerpootjes verzameld voor
de turnles van Kigo. De vele nog slapende hoofdjes werden al snel wakker toen
ze hoorden dat ze naar de grootste speelgoedwinkel van het land mochten gaan
en een cadeautje mochten kopen voor de verjaardag van onze allerliefste
takleider Wontolla.
Na een verkwikkende turnles was het de beurt aan onze maag om wakker te
worden. De ochtendgymnastiek van onze maag bestond erin om de vele
rozijnenboterhammen en warme tassen chocomelk op te nemen en te verteren.
Na de inspectie (die bij alle Teerpootjes in orde was) mochten de Teerpootjes
hun mening eens uiten in de morele opvoeding. In deze morele opvoeding
kregen de Teerpootjes alles te horen over pesten. Wat ze moeten doen en wat
niet, als hun vriend(in) gepest word. Na de vele straffe en stoere verhalen van
Lieselot Geyskens en Gilles Dewever was de tijd weer aangebroken om te
oefenen voor de paassketch. Daarna mochten de Teerpootjes nog wat spelletjes
spelen. Vooral Benjamin Meersseman en Danté Godderis waren hier niet te
stoppen. Na zeer leuke spelletjes mochten de teerpotjes aanschuiven aan tafel
om een heerlijke maaltijd te verorberen. Na een korte maar krachtige siësta
verzamelden de Teerpootjes voor de chalet, toen plots 2 ruziemakende poëten
voorbij de Teerpoten liepen. Deze twee dichters waren een felle discussie aan
het voeren over wie de beste was. Hierbij namen de Teerpootjes het heft in eigen
handen en gingen bij Dr.Dré en Run DMC in de leer. Hierbij moesten ze hun
gedachten leren neertekenen en schilderen. Later moesten de teerpotjes dan een
eigen gedichtje maken en deze zo goed mogelijk voordragen in een echte
“rapbattle”. Dr.Dré en Run DMC konden niet besluiten wie de beste groep was
en besloten dat beide groepen gewonnen waren. De twee poëten sloten vrede en
namen met een grote vredesknuffel afscheid van de Teerpootjes. Tevreden en
voldaan konden de Teerpootjes dan genieten van een lekker vieruurtje.
PANNEKOEKEN!!!
Na het vieruurtje werd er nog even gespeeld, want niet kort daarna moesten de
Teerpootjes zich wassen (er begonnen er enkele al verdacht smerig uit te zien ;‐)
). Na het wassen mochten de Teerpootjes, met een blinkende snoet weer gezellig
samen tafelen en genieten van een lekkere boterham met verse soep. Vele
boterhammetjes en soepjes later was het tijd voor een lange zangles, gevolgd
door een superspannend verhaaltje van Wontolla. De Teerpootjes luisterden
aandachtig samen met hun vele snoepjes naar het verhaal over Rikki‐tikki Tavi
(een vosaapje uit het jungleboek). Tot plots, toen de Teerpootjes naar het toilet
gingen, er gehuil uit bos kwam. Er kwam een aangeslagen paashaas uit het bos
gerend. Deze paashaas was in zeer slechte toestand, hij was zwaar toegetakeld.
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En hij vertelde de Teerpoten dat hij overvallen was door de gevaarlijk
konijnenmaffia. Ze hadden zijn paaseieren gestolen en alle zakjes waarin ze
hoorden. De Teerpootjes kregen medelijden met de arme paashaas en dachten
aan alle kindjes die nu geen paaseitjes meer gingen krijgen en besloten hem te
helpen. Na vele sluwe opdrachten en raadseltjes konden de Teerpoten dan toch
de paaseieren bemachtigen en gingen een ruil organiseren om 1 paasei te ruilen
voor alle gestolen zakjes. Maar de konijnenmaffia was niet dom en fopte de
Teerpootjes: ze liepen weg met de zakjes EN de paaseitjes. Maar de Teerpootjes
waren gelukkig sneller en met veel meer. Daardoor liep de maffia niet ver weg
en werden zij snel overmeesterd door de Teerpootjes.
Na een spannende en bloedstollende confrontatie met de konijnenmaffia,
konden de Teerpootjes tevreden onder de wol kruipen en dromen over een
gelukkige paashaas met veel paaseitjes.
Maandag 6 april 2009

* Geeuw *… met kleine oogjes werd iedereen langzaam wakker en na enkele
minuten strompelden de eersten al de kamer uit. 5 minuten later stonden er 26
slaapkopjes voor de leiding. 1 remedie: turnles. Na de turnles schoven we onze
banken onder tafel en verorberden enkele boterhammen en een tasje melk.
Vervolgens werd in kleine groepjes geoefend voor de paassketch, zodat we
allemaal een beetje konden profiteren van het stralende lentezonnetje. We
stelden vast dat er ook bij de leiding enkele speelvogels zaten, en Wontolla is
eigenlijk nog de grootste. Die was dan ook begonnen met een “huisje” te maken
voor de bosdieren, gemaakt uit dennennaalden en takjes. Al vlug had er zich een
equipe gevormd rond dit project met Seppe Bovyn en Jannes Depoortre als
tuinarchitecten, Simon Meyskens als interieurvormgever en Leon Tack als
grondstoffenverzamelaar. Even
later begonnen Gilles Dewever
en Berat Cildir hun eigen
bouwproject en voor we het
wisten, zat iedereen “huizen” te
bouwen. EEEEEEETEN!!
Hoorden we uit de keuken
weergalmen en iedereen sprong
recht en zette zich klaar om te
eten.
Na het eten en de siësta was het
tijd om een middagspel te
spelen. De Teerpoten werden
verdeeld in 3 groepen en
moesten wapens uit het wapendepot halen zonder gepakt te worden. Met deze
wapens moesten ze rivalen overmeesteren en lid maken van hun eigen bende tot
het moment dat er slechts 1 bende meer overbleef. De gele groep nam onder
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impuls van Wontolla al snel de bovenhand maar werd een beetje overmoedig
en werd volledig overgenomen door de rode groep onder leiding van Nilghaï.
Maar zoals dat meestal gaat, wint dan de derde groep. Hoewel de slotfase niet
echt Koosjer was, werd de rode groep overmeesterd door de groene groep die
door Hathi werd geleid. Overwinningsgeroep klonk alom en de 2 verliezende
leiders dropen ontgoocheld af.
16h00: de eerste honger begint te knagen en een koekje is dus altijd welkom. We
gingen in het zonnetje zitten en verorberden ons koekje en glas melk met een
glimlach.
Rond vijven gingen we ons gaan wassen en vulde de wasplaats zich met de
aangename geuren van een verse groentesoep.
En aangenaam was de soep zeker, er waren Teerpoten die drie (3!) keer om
soep gingen.
Na het eten haalden we onze zangbundel nog eens boven, zodat we uit volle
borst konden meebrullen tijdens de liederen.
Toen we buiten stonden na de zangles, had Wontolla het goede idee om eens
een natuurwandeling te maken maar net op het moment dat we gingen
aanzetten, werd Ramon Demey ontvoerd. Toevallig passeerde net de
plaatselijke champetter die de bende al een tijdje op het oog had. Buurman
Herman kwam aangesneld, want die had alles zien gebeuren en begon zijn relaas
te doen tegen de TP’en. Hij wees de richting aan waar de ontvoerders naartoe
gelopen waren en ging toen weg, zijn verhaal verder gaan rondbazuinen.
De Teerpoten volgden het spoor dat Herman had gegeven en zagen plots één van
de bendeleden al bellend rondlopen. De TP’en slopen tot op enkele meters van
de gangster en overmeesterden hem in een mum van tijd. De bandiet verklapte
waar Ramon Demey schuil werd gehouden, waarna de Teerpoten in gestrekte
draf naar de schuilplaats stormden. Ze vonden Ramon Demey vastgebonden
aan een boom toen plotseling de andere bendeleden verschenen. Wat daarna
volgde was een gevecht van jewelste met slachtoffers aan beide zijden maar na
enkele minuten was Ramon Demey verlost en de bendeleden overmeesterd.
Genoeg actie gehad vandaag. We kropen onder de wol en ruilden de echte
wereld in voor de droomwereld.
Dinsdag 07 april

Maar … zonder het goed te beseffen werden we langzaam wakker, door het
getsjirp… excuses gesnurk van onze medemens, en beseften we dat het vandaag
de dag was van de OH‐zo‐belangrijke PAASSHOW!
De leiding stormde de kamers binnen van de Teerpootjes en maakte de nog
“diepslapende” kindjes wakker. Zoals altijd hadden de Teerpootjes een tiental
minuutjes om hun kleren aan te doen en om zich mentaal voor te bereiden voor
de superspannende turnles.
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Na +/‐ 15 minuten stonden de meeste recht in hun pantoffels (misschien nog
niet superwakker, maar wie is dat wel na 3 dagen kamp?).
Toen was het tijd voor de turnles die gegeven werd door Nilghaï. We gingen op
reis naar de ruimte: dus moeten we een stevig ontbijt bij elkaar zoeken en ons
ruimtepak aantrekken. Tijdens de lancering stonden we klaar om te vliegen naar
de eetzaal. Daar stond ons lekker ontbijt op ons te wachten. Met gevulde
maagjes keerden we terug naar de slaapkamers want het was tijd voor de
dagelijkse inspectie. De kindjes kregen dan ongeveer een half uur de tijd om hun
kamer, bed en andere zaken goed te leggen, wat meestal gebeurde met veel
lawaai en jolijt (iets wat de leiding niet zo goed begreep: is opruimen
tegenwoordig zó leuk?). Rond 10h00 werd er inspectie gefloten en werden alle
bedden en valiezen gecontroleerd.
Toen de kamers terug picobello in orde waren was het tijd voor te oefenen voor
de paasshow. Er was nog veel werk aan de winkel, zowel voor de Teerpoten als
voor de leiding en als ik zeg veel bedoel ik VEEL! De coördinatie op de set verliep
nog allesbehalve perfect en de leiding moest nog massa’s attributen maken voor
de show. Er moesten nog een 20‐tal
T‐shirts geverfd worden, nog stokken bevestigd worden aan de
wolken/maan/zon, een vuur gemaakt worden (uit karton :p), …
Voor we het wisten was het al middag en guess what, ‘s middags eten we!!! Het
was lekkere frikandon ingewikkeld met spek met prinsessenboontjes, MMM!!!
Na deze verrukkelijke maaltijd was het tijd voor de siësta. Helaas was er niet al
teveel siësta voor de
leiding want die stonden
nog massa’s achter op hun
planning. Het uurtje was
rap voorbij en het was
terug tijd om te oefenen en
oefenen en oefenen… De
wolken perfect laten
bewegen, de maan
(Marthe Michiels) en de
zon (Amélie Michiels)
afstemmen op elkaar, de
struiken op de juiste plaats
doen opduiken (Seppe
Bovyn, Talin Lootens,Yan
Lootens),…
PLOTS, Geloof het of niet, kon iedereen het perfect! De leiding was super blij en
de kindjes opgewonden voor vanavond want de tijd drong al. Nog vlug
kattenwas doen, ons in perfect uniform hijsen en we waren klaar om er een
spetterende avond van te maken!
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TOEDOEM, DE PAASSHOW begint! Een super speciale start (zot dansje) werd
gegeven door de JVG‐leiding die deze avond in goede banen moest leiden. Eerst
waren het de bevertjes, maar wij kwamen al rap erna! Er werd nog 10 á 20
minuten gestrest door leiding en Teerpoten om alles in orde te krijgen, de
kleding aan te trekken, het podium vlug op te stellen en ons mentaal voor te
bereiden op ons moment van de avond. Toen Wontolla het startsein gaf, vielen
alle Teerpootjes perfect in hun rol en gaven alles wat in hun nog kleine lijfjes zat.
Onze perfecte performance werd uiteindelijk onthaald op luid gejoel en
geschreeuw van het uitzinnige publiek. Opdracht geslaagd dus! Nadat de
paashaas gepasseerd was met snoepjes en chocolade‐eitjes begon het toch al
redelijk laat te worden. De show van JVG’s, onmiddellijk herkend door Simon
Meyskens als Star Wars: A New Hope, en de VG’s was al snel voorbij en het was
tijd om de Teerpootjes in hun nestje te steken. Het avondlied nog vlug gezongen,
een paar dikke kussen uitgedeeld, sweet dreams in hun oortjes gefluisterd en de
nacht kon beginnen. ZZZZZZZZzzzzzzzzzzz!
Woensdag 08 april

Na de lange avond gisteren was het toch wel vroeg deze ochtend. Velen hadden
het dan ook moeilijk om op te staan. Nadat iedereen zich in zijn scoutsuniform
had gestoken was het intussen tijd geworden voor onze dagelijkse turnles.
Nilgaï wou er meteen invliegen want hij had nog een verassing in petto voor
ons. De laatste proef bij de turnles was een kort sprintje naar de ingang van de
chalet. En ja hoor Gilles Dewever stond alweer als eerste in de rij om te gaan
ontbijten. Voor het ontbijt werd nog snel even met de ganse eenheid geposeerd
voor de eenheidsfoto, waarna wij snel naar de ontbijtzaal liepen want wij
hadden al serieus veel goesting in een boterhammeke.
Toen we binnenkwamen zagen we dat het boterhammen met speculoospasta
was. Mmmmmmh… Smullen maar. Na het ontbijt moesten we ons een beetje
haasten want hadden nog een verassing klaar. We snelden allemaal de kamers
in en begonnen met valiezen te maken. Na een halfuurtje waren we al klaar en
konden we vertrekken naar onze verassing.
Aangekomen bij de buren (de verassing was vlakbij) zagen we een super jong
lammetje. De herder kwam buiten met een papfles en gaf die aan Andreas Vega:
hij mocht als eerste het lammetje voederen. De herder sprak ons dan toe en
vertelde ons dat hij vandaag een “dog and sheep” show zou gaan opvoeren.
Sommigen onder ons versaan natuurlijk nog geen Engels dus we vertaalden:
hond‐ en schapenshow.
Eerst bezochten we de locale boerderij van de herder. Zo zijn we bij de paardjes
geweest en mochten we die ook voederen. Natuurlijk waren we hier voor de
schapen en honden dus we wandelden naar een stuk weiland iets verder en in
de verte zagen we enkele schapen rennen. Toen we voor de poort van weide
stonden had de herder een opdracht voor ons. Hij zei dat we de schapen
moesten drijven tot voor de poort. Hij had er dan ook een klein wedstrijdje van
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gemaakt de jongens tegen de meisjes. De jongens mochten als eerste gaan maar
na twee vergeefse pogingen moesten de ze wedstrijd staken. Dan was het de
beurt aan de meisjes en wat bleek… het was de meisjes bijna gelukt! Inmiddels
was het tijd geworden dat de herder zijn demonstratie liet zien.
Wij stonden er allemaal bij met onze mond vol tanden. De hond had de groep
schapen in nog geen minuut bij elkaar gedreven tot voor het hekken. De hond
was van Ierse afkomst, dus moest de herder hem bevelen geven in het Iers. Vb:
lay down (lig plat). De herder liet ons dan een schaap van dichtbij zien en
vertelde ons wat er zo speciaal was aan een schaap. Een weetje: wist je dat
schapen geen tanden hebben in de bovenkaak… het is daarom dat schapen ook
soms grasmaaiers genoemd worden.
Het was dan bijna tijd geworden om te gaan eten maar we kregen nog even tijd
om te spelen op trampoline van de herder. Als afscheid kregen we een vers
gebakken wafel van de oma van de boerderij en konden we vertrekken naar
onze chalet om van het middagmaal te genieten.
Het waren deze middag hot‐dogs. We genoten allemaal van ons laatste
middagmaal op het overdekt terras, omdat ze binnen nog aan het kuisen waren.
Want zoals Baden Powell al zei: “een scout laat 2 dingen achter: niets en dank u
wel.” Zo kwam er dan ook een einde aan ons superdeluxe paaskamp.
Rest mij verder enkel nog de eenheidsleiding te bedanken, want zonder hen zou
een kamp niet mogelijk zijn en natuurlijk ook onze bovenste beste stammers,
want anders hadden we ook niks te eten op het kamp (of ’t zou toch zo lekker
niet geweest zijn!).
Groetjes van uw favoriet poëet,
Hathi
Intimiderende Yak
Hulpleider Teerpoten

En dan nu enkele wist‐je‐datjes:
Wist je dat…
Merel Geyskens er van houdt om mensen te foppen.
Lieselot Geyskens zeer vlot kan praten als het over pesten gaat.
Berat Cildir bloost als er een leidster hem iets vraagt.
Yan Lootens direct in slaap valt na het avondspel.
Talin Lootens de kleinste is maar wel bij de dapperste hoort.
Amelie Michiels veel verliefd is op het kamp…
Marthe Michiels altijd goed zorgt voor haar zus.
Amina Bostyn zich heel verantwoordelijk kan gedragen.
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Simon Meyskens de vettigste lach van iedereen heeft.
Simon Verschelden in aanmerking kan komen om de volgende Mowgli te
worden.
Gilles Dewever supersnel kan sprinten.
Lars Hostens nu en dan zijn mama en papa mist.
Myrthe Verheyden haar inspectie altijd piekfijn in orde is.
Andreas Trabucco Vega goed kan lopen en blijven lopen en blijven lopen en...
Milo De Vos zich erg volwassen kan gedragen.
Ramon Demey een voorbeeld mag zijn de voor de anderen.
Stacy De Vuyst kan babbelen tot ze in slaap valt.
Laurian Schram zeer goed voor zichzelf kan zorgen.
Balder Mervillie eerst over alles nadenkt vooraleer hij het doet.
Benjamin PasVan Cauwenberghe veel keek naar de vrouwelijke leiding van
de Bevertjes.
Leon Tack een zeer stille slaper is.
Jannes Depoortere wolken kan spelen als de beste.
Seppe Bovyn een zéér pientere jongen is
Lisa Gythiel verliefd is op Wontolla… of is het andersom ;‐)
Dante Godderis héééééééééél graag met takken speelt
Paulien Mens soms gewoon aan je been begint te hangen en dan niet meer
loslaat.

Programma Teerpoten meijuniseptember
25 april
14h00:
Vandaag spelen we een stadsspel in centrum Gent. Dikke jas en 50 cent horen bij
de standaarduitrusting van een teerpoot ondertussen.
2 mei
10h00: Vandaag gaan we naar de Zoo!!! Afspraak om 10h00 aan de voorkant
van het StPietersstation. We nemen € 15 mee voor de inkom + treinticket.
Vergeet je lunchpakket en jas niet mee te nemen! Einde = in de Muze.
9 mei
14h00: Hopelijk kan je al een klein beetje overweg met naald en draad want
vandaag maken we thema‐kledij voor op groot kamp. €0,50 voor de cola + jas
meenemen.
16 mei
14h00: We gaan een GROOT spel spelen vandaag op school. De winnaar krijgt
een leuk geschenkje!
Dorstlessers te verkrijgen aan €0,50.
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23 mei
14h00: Vandaag verzamelen we op het terrein in Wondelgem. Het is groot
reüniefeest. Neem je mama, papa, broer, zus, nonkel, tante, oma,… mee. We
spelen een spel in het bos en je kan de volledige geschiedenis van je scouts
bekijken.
30 mei
Geen vergadering
6 juni
14h00: Vandaag gaat het mooi weer zijn dus we gaan naar de Blaarmeersen.
Vergeet je tram/buskaart niet en €0,50 voor het drinken.
13 juni
14h00: Aangezien de meesten van ons overgaan naar de wolven, leren we
vandaag alles wat je moet weten om wolfje te worden. Tussendoor spelen we
veel waterspelletjes. €0,50 en een handdoek voor de gemotveerden ;‐)
20 juni
10h00: De grote toetsen zijn achter de rug en het is de allerlaatste vergadering
. Dus we gaan het er eens goed van pakken: Plopsaland De Panne. Driewerf
hoera. Wij nemen €35 mee en verzamelen aan het StPietersstation!!
27 juni
Geen vergadering.
7 augustus t.e.m. 17 augustus
Groot Kamp (zie kampfolder later)
5 september
14h00: Kennismakingsvergadering. We leren iedereen beter kennen door veel
spelletjes te spelen.
Vergeet je €0,50 niet voor de cola.
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Artikel Wolven Paaskamp 2009

Beste wolfjes en ouders,
Hieronder volgt een verslag van een weer geslaagd paaskamp.
Zaterdag 4 april 2009

Het was weer vroeg opstaan op deze eerste paasvakantiedag! De leiding en de
Wolven hadden er duidelijk zin in, al die blijde gezichtjes. Rond 9 uur vertrokken
we dan richting Olmen. Na een busrit van ongeveer een dik uur kwamen we aan
op ons kampterrein. Het was voor iedereen speciaal, want deze plaats was zowel
voor de leiding als voor de Wolven nieuw De Wolven mochten zelf kiezen met
wie ze op de kamer wouden slapen. Ondertussen had iedereen al een bedje
gekregen en kregen we van onze allerliefste Akela de “Kampwenken” te horen.
In het kort wil dit gewoon zeggen dat we de
kampregels uitleggen: wat mag en wat niet
op kamp, hoe ziet een dag op kamp eruit, wat
moet je doen als je vragen hebt, enz.
Tijdens de kampwenken worden ook de
tafelliedjes eens herhaald! Mowgli (Dino
Coppens) had nogal een eigen versie van het
bikken, nietwaar? 
Nu we al de kampwenken hadden
doorgenomen was het tijd om onze sandwich
of een boterham op te eten. Na een korte
siësta (een middagdutje) speelden we het
eerste groot middagspel: Risk (een
strategisch spel). De Wolven werden in
groepjes van 2 verdeeld en moesten zoveel
mogelijk stukken land kopen en daar de
beste legers op zetten.
Ze konden dit doen d.m.v. opdrachten en vragen op te lossen bij de leiding.
De uiteindelijke winnaars van dit spel waren Mowgli en Aaron Diericks. Na al
dat energieverbruik was het tijd voor een 4‐uurtje en bespraken we de rollen
van de paasshow.
Tegen de klok van 6 uur hadden we al wat geoefend voor de paasshow en stond
het eten op ons te wachten. We kregen van onze allerliefste stam (de kookploeg)
een kipje met appelmoes en rijst voorgeschoteld. Smullen!
Onze buikjes waren rond en gezond van het lekkere eten. Nu was het tijd voor de
zangles en het verhaaltje van Ferao.
’s Avonds werden er plots 2 Wolven ontvoerd. Het waren niemand minder dan
Megane De Boever en Sam Hostens. Tijdens de ontvoering lieten de
ontvoerders een briefje vallen met codetaal die hen tot bij een heks bracht! De
heks vertelde de Wolven dat ze al jaren lang achter Jason en Freddy zocht om
hen te vernietigen. Ze kende wel een middel dat de Wolven zou helpen hun
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lotgenootjes terug te vinden en de gruwelijke ontvoerders voor eens en altijd
onder de grond te laten blijven. Het was een soort gif dat de Wolven moesten
gaan halen in de duisternis langs een eng pad! Op het blaadje met de codetaal
stond ook de locatie van de ontvoerders op, de Wolven omsingelden de wrede
mannen en legden ze plat en dienden het gif toe aan beiden! Uiteindelijk hadden
ze hun vriendjes gebonden teruggevonden. Ze waren ongedeerd en de Wolven
konden dus met een gerust hartje gaan slapen.
Zondag 5 april

Iedereen werd vandaag zachtjes gewekt door onze lieve leider Bagheera die op
zijn beurt voor een goede turnles zorgde! Vandaag was het Merel Stroo haar
verjaardag! Hiep hiep hoera! Na de turnles konden we aanschuiven voor een
heerlijke rozijnenboterham met chocomelk. Na het ontbijt is het traditie om
inspectie te houden. Dit is zowel slaapzak opvouwen als kleertjes deftig leggen,
zich wassen, de kamer vegen, enz. De zondag is het ook traditioneel de dag van
de morele opvoeding. Dit kamp was het onderwerp: Bang zijn. Iedereen mocht
zijn/haar zegje doen over wie al eens bang geweest was? Bang van dieren of
personen? Wie met een lichtje aanslaapt in de kamer,enz.
Enkele citaten die we u niet konden onthouden:
· Rozan : “Ik vind kakkerlakken echt vies, ik ben er bang van!”
· Mowgli: “Je mag bang zijn maar ge moogt niet te luid roepen, anders springen
m’n trommelvliezen.”
Voor het middageten deden we ook nog de kimspelen. Dat zijn proeven waarbij
de leiding de zintuigen (horen, voelen, smaken, ruiken) en het geheugen van de
Wolven test. ’s Middags na de siësta was het tijd voor het middagspel: een
variatie op “Mastermind”. Hierbij werden de kindjes verdeeld in 3 groepen met
elk een groepsleider. De bedoeling was om de juiste kleurencode te kennen van
de tegenpartij! Daarvoor moesten ze onderling opdrachten doen met elkaar. Ze
konden ook tips krijgen bij de hoofdpost door genoeg leventjes af te troggelen
van andere groepen. De groep van Akela won eens en die van Baloe ook als ik
mij niet vergis 
Als vieruurtje kregen we een lekker verse pannenkoek! We namen afscheid van
Bagheera die spijtig genoeg moest gaan werken en het kamp al moest verlaten.
Vervolgens repeteerden we nog wat voor de paasshow, want tegen
dinsdagavond moest alles op wieltjes lopen. Tijdens de Teerpooteisen die
tussendoor afgenomen werden, wist onze Megan De Boever wel te zeggen dat
Bagheera een panda was!!!  ’s Avonds, na het eten zongen we een halfuurtje
sfeervolle scoutsliedjes tijdens de zangles van Mees.
Daarna was het grote koningspel! Hier was het doel om zoveel mogelijk
onderdanen onder jou te krijgen, dit ging door dassenroof! De uiteindelijke
winnaars van het spel waren Merel Stroo en (opnieuw) Mowgli. We kropen
allemaal onder de dekens, het was een mooie dag geweest.
Maandag 6 april
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Vandaag werden we wakker gemaakt
door Akela. Het was een speciale dag,
want vandaag gingen we naar de Olmense
Zoo! Wijs,Wijs! Zoals gewoonlijk kregen
we ’s ochtends eerst een turnles, ontbijt
en de inspectie voor de kiezen! Om 10u
vertrokken we te voet naar de Olmense
zoo, het was maar op een zucht van ons
kampterrein! Aangekomen in de zoo
gingen we direct op zoek naar de
jungledieren zoals Baloe de beer,
Bagheera de zwarte panter, Akela de
wolf, enz. tot we ze allemaal gevonden
hadden! De meeste aandacht van de
Wolven ging naar de aapjes: Dit kwam
omdat een aap modder gooide naar de
kinderen wat wel een grappig zicht was
natuurlijk !
Iedereen was ook gek van de tamme geitjes die daar rond liepen. Dan vonden
vooral de meisjes het minder dat er zweepjes gebruikt werden tijdens een show
in de zoo! Ze vonden dit niet kunnen en gingen eens naar Gaia stappen! 
Arman Zilyas was even van de kaart omdat hij de elektrische draad had
aangeraakt van de poema’s, daar krijg je natuurlijk wel een snokje van hé
Arman Zilyas!
Na het vieruurtje, dat we mee hadden
genomen naar de zoo vertrokken we
weer richting kampplaats.
Aangekomen aldaar, mochten we direct
weer aanschuiven voor een talloorke
met eten. Achter het eten was het Baloe
zijn toer om de zangles en het verhaaltje
te leiden! Na een snoepje en een drankje
deed het de ronde dat Akela zou
verdwenen zijn! Was ze nu terug naar de
zoo of verdwaald in bos? Niemand wist
van iets! De Wolven begonnen te zoeken
en kwamen terug met een brief, daarin
stond verteld dat ze een gevaar was voor
de Wolven omdat ze steeds zin had in
bloed! De Wolven kwamen een oude
pastoor tegen en deden hun verhaal aan
hem! Hij ging ze helpen. Ze was volgens
hem gebeten door een vampier en hij
wist wel iemand die wist wat ze moesten doen: Waarzegster Eminah! De dame
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kon de Wolven helpen maar daarvoor moesten ze een paar proeven uitvoeren.
Door speciale middelen met look en een soort lokaas konden ze Akela vangen
en met een middel insmeren waardoor ze weer een normaal mens werd! Eind
goed al goed de Wolven konden nu gerust slapen! Welterusten…
Dinsdag 7 april

Het was weer vroeg dag vandaag! Ferao wekte de Wolven vandaag voor een
turnleske. Hij leidde ons van de turnles naar de ontbijttafel, waar we enkele
boterhammen aten. Vandaag vond het 1ste deel van de sportproeven plaats:
60m, 100m en 400m lopen.
Toen deze zware inspanningen achter de rug waren, was er nog wat tijd om het
niveau van ons acteertalent op te krikken voor de paasshow. Na het vele oefenen
voor de paasshow mochten we onze voetjes weer onder tafel schuiven voor een
lekkere maaltijd, weer bereid door onze lieftallige stam!
Na de siësta speelden we nog enkele spelletjes en werd er natuurlijk nog veel
geoefend voor de paasshow want die moest in orde zijn. Vandaag was het
avondeten iets vroeger dan gebruikelijk, want om 19u moest de refter volledig
omgebouwd zijn, zodat we onze sketches konden opvoeren.
Het was weer zover: de zoveelste paasshow was aangebroken!
De bedoeling van de paasshow is dus dat elke tak iets komt opvoeren (toneeltje,
iets zelf gemaakt, een dansje, enz...). Soms waren er wel hilarische momenten bij!
De bevertjes begonnen met een dansje op muziek van de
M‐kids? gevolgd door de teerpoten met hun verhaal van hoe Mowgli in de jungle
kwam! Uiteindelijk was het aan ons: wij speelden “Man bijt Hond” na. Zo werd in
“wordt gevolgd” een verzonnen dagje uit het leven van Baribal en Forel
opgenomen. Uiteraard werden hun minder goede kantjes volledig uitgebuit, met
enkele rake scènes als gevolg  Uit goede bronnen heb ik gehoord dat jullie het
goed hebben gedaan Wolven!! Ik ben fier op jullie. We kregen ook nog elk ons
zakje paaseieren zoals gewoonlijk! De jongverkenners/gidsen en de
verkenners/gidsen sloten de avond af met hun sketches. Na een avond vol
amusement was het tijd geworden om in ons bedje te kruipen, het was immers
al een lange en bewogen dag geweest! 
Woensdag 8 april

Vandaag mochten we iets langer blijven liggen om wat slaap in te halen (voor
sommige Wolfjes was het echt wel nodig). Na het ontbijt begonnen we direct
met een kleine kattenwas en het maken van ons valiezen. De JVG’s en VG’s
moesten de chalet kuisen, dus konden we nog het 2de deel van de sportproeven
afnemen : hoogspringen en verspringen. Nadien speelden we nog vele spelletjes
op het grasveld naast onze chalet!Hierna konden we ons laatste middagmaal
gaan opeten, om dan het kamp te evalueren. Elke wolf mocht zijn mening geven
over het kamp: over de slaapplaats, de spelen, het terrein, de leiding en andere
Wolven, enz. Niet veel later kwam de bus eraan, zongen we met de hele eenheid
ons afscheidslied en kropen we op de bus, op weg richting Gent!
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Er rest mij dan alleen nog de eenheidsleiding en de stam te bedanken voor de
goede zorgen en het lekkere eten.
Tot op groot kamp!

Bagheera
Aangename Das

Assistent‐Takleider Wolven
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Programma Wolven meijuniseptember
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 2 mei: 10u tot 17u30
Vandaag gaan we knutselen! We krijgen ook te horen hoe we veilig fietsen.
Meebrengen: verfborstels (geen penselen), schort, restjes muurverf,
schuurpapier, vodden, lunchpakket en tramkaart
Zaterdag 9 mei: 14u tot 17u30
De oudste onder ons gaan op fietstocht voor de badge fietser. De jongste spelen
leuke spelletjes.
Meebrengen: Alle wolven ouder dan 10 brengen hun fiets mee (Volledig in
orde, anders mag je niet vertrekken)
Zaterdag 16 mei: 14u tot 17u30
We werken aan onze themakledij voor grootkamp.
Meebrengen: penselen, vodden, potjes, restjes stofverf, kledij
Zaterdag 23 mei: REUNIE vergadering
Iedereen is welkom op ons terrein in Wondelgem. Daar zal er een reusachtig
feest losbarsten! Dus: breng mama en papa, oma en opa, de buren,… mee voor
een super leuke dag. Meer uitleg op de site en in dit boekje.
Zaterdag 30 mei: geen vergadering
Zaterdag 6 juni: 14u tot 17u30
We luisteren naar het verhaal ‘Tijger tijger’ en we dansen omdat we allen
blij zijn dat Sherekhan dood is.
Zaterdag 13 juni: 14u tot 17u30
Fruitvergadering: we maken allerlei leuke figuren om op te eten. We leren iets
wat elke scout moet kunnen: knopen leggen!
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Meebrengen: 4 euro, snijmesjes, plankjes
Zaterdag 20 juni: 10u tot 17u30
Verrassingsvergadering: dit wordt een super leuke dag om het jaar mee af te
sluiten! Meebrengen: 20 euro, lunchpakket
Zaterdag 27 juni: geen vergadering
Van 7 tot 17 augustus het supertoffe Groot Kamp!
Zaterdag 5 september: 14u tot 17u30
Kennismakingsvergadering
Zaterdag 12 september: 14u tot 17u30
Kennismakingsvergadering
Als jullie om de een of andere reden niet kunnen komen, gelieve mij dan ten
minste een week op voorhand verwittigen.
Tel: 09/330.49.46
e‐mail: wolven@dezwaluw.org
Hasta la vista!
Akela
Decaluwé Shirley
Onopvallende Karekiet
Takleidster wolven
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Artikel Paaskamp 2009
Zaterdag 4 april ’09

Rise and shine lieverds! We vertrekken vandaag op kamp, dus nog snel de
laatste dingen in die gigantische valies proppen en vertrekken naar het terrein
van Wondelgem. Daar gearriveerd, de valiezen bij de rest zetten, afscheid nemen
van de ouders en dan op de bus gaan zitten, een alweer onvergetelijk kamp
tegemoet!
Na een kleine twee uur en al wat gezaag (‘zijn we der bijna?’ en ‘Kea, kheb
honger’), kwamen we aan bij onze nieuwe chalet, de Spreedonken. Vlug even
installeren en dan was het alweer tijd om te vertrekken op tocht. Iedereen had
wat moeite met het zoeken op kaart naar waar we precies zaten, maar vertrok
dan toch al fluitend richting punt 1.
Enkele leuke anekdotes: Zowie Mann, die ging kaartlezen vanaf punt 1, bleef
tevergeefs zoeken naar de juiste weg en bleef raar kijken naar haar kaart, tot
Yanne Mortier riep: ‘ZOOOWIE! Ge hebt u kaart omgekeerd vast!’
Haar zus, Luka Mann, maakte
dan alweer de opmerking: ‘hé
die mannetjes met die
fluovestjes, horen die bij ons?’
en nog een leuke:‘dat boek heeft
meer dan 100blz dus da’s wel
een dik boek èh!’
Johanne Parker verraste ons
ook toen we te horen kregen dat
Cataras een exclusief concert
van haar had gekregen (maw,
Johanne had een liedje
gezongen voor haar) en ze
constateerde dat haar grote teen even groot was als de neus van Cataras. En pas
na 5 minuten had Ernest Eeckhout door dat hij in een koeienvlaai was gaan
zitten, want ‘dat voelde zo zacht aan’.
Iedereen is toch heelhuids uit de tocht geraakt (alhoewel, de rugzak van Gaely
de Boever zag er niet al te smakelijk uit!) en kon ’s avonds genieten van een
lekkere warme maaltijd: kip met appelmoes! Daarna was het tijd voor nog een
rustige quiz, waar de muziek ‐, sport ‐, en actua ‐ skills werden getest. De
winnaar was, uiteraard, de leiding  op de voet gevolgd door de vossen en op
de derde plaats de leeuwen. De twee laatste plaatsen gingen naar de herten en
de luipaarden.
Naast enkele originele antwoorden, zei Liesl Van Gele dat de takleider van de
teerpoten Sjakie heette (wat Saki moest zijn).
Die avond hebben ook enkele JVG’s hun belofte afgelegd en mogen zich nu een
‘volwaardige JVG’ noemen! Proficiat aan Liesl Van Gele, Matthew Wright,
Pepijn Verscheure, Lotte Mees en Francis Verkinderen!
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Na deze lange dag was iedereen
content dat ze in hun bedje
mochten kruipen, spannend
afwachtend wat de leiding morgen
in petto zou hebben voor hen…
Zondag 5 april ’09

(Gelukkige verjaardag Mulaaz
Zilyas!)
Na een voor sommigen kortere
nacht (de teerpootjes zijn altijd
vroeg wakker en durven dan wel
eens wat te praten) was het tijd
om op te staan en een verfrissende turnles te krijgen van Mees. Als alle oogjes
goed waren uitgewreven, was het tijd voor ons eerste ontbijt en het was al
meteen feest: rozijnenbrood en chocomelk! Yummie!
Na al dat lekkers verorberd te hebben, was het tijd om ons eens goed te wassen
en onze inspectie te maken… Wanneer dit gebeurd was en de leiding alles
gecontroleerd had, was het tijd voor de morele opvoeding. Deze keer ging het
over geweld op school. Iedereen gaf zijn/haar uitgesproken mening en samen
kwamen we tot het besluit dat alle geweld zinloos geweld is.
Dan werd het eens tijd om te beginnen oefenen voor onze paassketch “Star
Wars”. Geen van de nieuwste, maar de allereerste aflevering: episode 4: A New
Hope!
Niet lang daarna stond het middageten klaar, gevolgd door een deugddoende
siësta. Maar al snel werd het tijd om te starten met onze eerste middagspel!
Iedereen werd verdeeld in een dynamisch duo dat een weg doorheen het
labyrint moest zien te vinden door allerlei opdrachten te doen of vraagjes op te
lossen. Bij de vragenpost kwamen er nogal wat lollige antwoorden uit de bus; zo
dacht Yanne Mortier dat Mickey Mouse de oom was van Donald Duck (wat oom
Dagobert moest zijn) en het duo Louise Suy en Johanne Parker dachten dat
Argentinië en Nepal in Azië lagen…
Ook zullen we de bevalling van Ernest Eeckhout niet snel vergeten! De
uiteindelijke winnaars van dit spel waren, op een gedeelde plaats, Pepijn
Verscheure & Ernest Eeckhout en Francis Verkinderen en Charlotte De
Boever. Op de tweede plaats stonden Arthur Warmoes en Lotte Mees, gevolgd
door Yanne Mortier en Mulaaz Zilyas.
Achter een welverdiend vieruurtje kon iedereen zich eens uitleven in de hockey
of Lacrosse. Spannende wedstrijden waar iedereen misschien een beetje te veel
in opging ;). Maar we hebben ons toch goed geamuseerd en zo’n 10 minuten in
de slappe lach liggen heeft ook zijn charme!
’s Avonds stonden er boterhammen en warme soep op het menu waar iedereen
van genoot en wat ons goed sterkte voor een leuk en actief avondspel. Wel werd
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er eerst nog gezongen met heel de eenheid en werden onze snoepen verorberd
voordat Mees haar uitleg begon over het spel.
Deze keer was het de bedoeling om zoveel mogelijk kwartetten met een zo hoog
mogelijk cijfer te vormen. Ook in dit spel moesten ze eerst naar posten gaan om
kaarten te laten ruilen. Op deze posten werd er geblackjacked, hoger/lager
gespeeld of werd er gedobbeld (Matthew Wright concludeerde dat hij niet kon
dobbelen, terwijl je gewoon de dobbelstenen moet laten vallen op de grond…).
Charlotte De Boever kwam als overduidelijke winnares uit de bus. De tweede
plaats ging naar Ariadne Warmoes en de derde naar Francis Verkinderen.
Iedereen begon al een beetje in zijn/haar ogen te wrijven dus was het tijd voor
te gaan slapen…
Maandag 6 april ’09

De zonnestralen kropen schijnend door de gordijnen in de dromende gezichtjes
van de JVG’s. En net als je denkt dat je nog 5 minuutjes mag blijven liggen, komt
daar een beest van een kerel binnen gestormd: OOOOOPSTAAAAAAAN! ’t Was
den Ooievaar die de nog slaperige JVG’s kwam wakker maken. Dus: vlug
aankleden (vooral gericht naar Zowie Mann) en dan een leuke turnles met als
thema “op tocht gaan”. Al snel was iedereen piepwakker en was er een
opgewekte sfeer aan de ontbijttafel.
Snel inspectie maken en ons wassen zodat er nog een leuke techniek kon
gegeven worden, nl. gipsen! Oké de ondergrond was misschien niet ideaal en de
gips droogde ook vrij snel, maar de techniek zit nu wel in de vingers en er zijn
enkele mooie resultaten (letterlijk) uit de grond gestampt!
Dan konden we nog wat oefenen voor onze sketch. Sommigen hadden serieuze
teksten die ze vanbuiten moesten kennen, dus daar was nog wat werk aan.
Ernest Eeckhout had het in het begin wat moeilijk met acteren en bleef
hardnekkig naar de grond kijken op de set. Arthur Warmoes daarentegen bleef
soms zo goed in zijn rol van de robot C3PO zitten dat hij als de echte kon
overkomen. Daarna was het alweer tijd voor het middageten. Na een JOEPIE‐
lezende siësta, werd het alweer tijd om een heus spel te spelen!
Dit keer werd je als duo 1 persoon: je moest zijn/haar huis bouwen met alle
essentiële onderdelen (enkele koppels
vergaten hun toilet of voordeur) en dan
proberen een zo goed mogelijk sociaal
leven op te bouwen. Zo kon je
bijvoorbeeld door naar cafés of clubs te
gaan de vrouw/man van je leven
ontmoeten.
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Iedereen ging voorzichtig eerst wat
vrienden maken, maar het waren
Ernest Eeckhout & Francis
Verkinderen en Zowie Mann &
Lotte Mees die meteen voor een
schone vent of vrouw gingen.
Uiteindelijk ging het eerste duo met
de overwinning lopen, aangezien zij
een duurder huis hadden met veel
luxespullen in zoals een flatscreen tv
etc.…
Na dit groot spel werd er nog even de
techniek touwklimmen gegeven, maar het touw was misschien net iets te smal
en te glad zodat het eerder “touwdalen” was.
Achter ons dagelijks ‘melk en koekjes – halfuurtje’, werd het alweer tijd om te
oefenen. En het verliep niet echt van een leien dakje… Zowie (ja, weeral een
Mann ) had het enorm moeilijk om ‘acid’ uit spreken en toen ze dan ook
stromtoopers zei in plaats van stormtroopers, was haar geloofwaardigheid
helemààl weg. Ook Liesl Van Gele had het lastig: “May The Force Be With You”
klonk eerder als “Mai The Forrs Bie Widjoe”. Maaaaaar, na wat oefening lukte dit
wel, wat iedereen gerust stelde, want het was tenslotte morgenavond al the big
night!
De sketch begon meer en meer vorm te krijgen en dat stemde iedereen gelukkig,
vooral Kea dan, die een superzalige eindscène wou neerzetten.
Na ons soepje ’s avonds werd het snel weer tijd om een avondspel te spelen. En
toen de leiding zei dat ze allemaal kleren moesten aandoen die vuil mochten
worden, blonken de oogjes van alle JVG’s en bedachten ze dat het wel eens een
dirty avondje zou kunnen worden. En dat werd het inderdaad voor volgende
personen: Matthew Wright, Johanne Parker (die deed niets liever dan
iedereen te besmeuren maar op haar beurt ook besmeurd werd door de rest!),
Mulaaz Zilyas en Charlotte De Boever. Het waren vooral Matthew en Mulaaz
die het slachtoffer werden van de rest, terwijl Charlotte en Johanne alles wat
nog maar bewoog bekogelde met de verfproppen. Maar uiteindelijk konden
Mees en Kea zich ook niet meer inhouden en iedereen die langs hun post
passeerde, moest er aan geloven!
Moe maar content keerden de JVG’s terug naar de chalet, veegden nog vlug
eventjes de verf van hun lijf en kropen dan tevree in hun bedje…
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Dinsdag 7 april ’09

Strèèèèèèssssss, vanavond was het zover: dan zouden we ons moeten bewijzen
voor de eenheid, tonen welke verborgen acteertalenten er bij ons rondliepen.
Maar daar was het nog een beetje te vroeg voor, het was tenslotte nog maar 8u ’s
morgens!
Eerst een beetje routine: turnles gevolgd door een stevig ontbijt met daarachter
inspectie en een was‐kwartiertje. En voor er nog geoefend werd, was het tijd
voor de kimproeven. Daarbij werden de JVG’ getest op hun zintuigen: voor elk
zintuig is er een proef die ze zo goed mogelijk moeten oplossen. Zo is de
geurproef simpelweg dat ze 6x moeten ruiken aan iets, waarna ze moeten
vertellen wat ze zonet roken. Maar simpel was anders: zo konden veel JVG’s de
geur ‘azijn’ niet thuisbrengen (Pepijn Verscheure zat er dicht bij met: ‘daar
zitten augurken in!’) en was zelfs peper of brood voor sommigen te moeilijk .
Maar het grootste trauma zal wel bij de post ‘smaak’ opgelopen zijn: Mees was
niet onvoorzichtig met haar lepel zout, mayonaise en tabasco .
Na deze leuke proefjes was het weer “acting‐time”: er werd nu met attributen
gespeeld en iedereen kon zich al heel goed inleven in zijn/haar rol. De leiding
had zich nu eenmaal zwaar ingespannen en had sjieke vliegtuigen en helmen
gemaakt voor de sketch (kijk maar naar de foto’s op de site). Met een gevuld
buikje gingen de JVG’s op hun bed liggen voor een siësta om dan weer een goed
half uur later paraat te staan voor een middagspel. Aangezien er nog
veeeeeeeeeeeel geoefend moest worden, werd er geen groot middagspel
gespeeld, maar gevoetbald, gelacrossed en gehockeyd! Iedereen gaf het beste
van zichzelf in dit uurtje en Mulaaz Zilyas en Francis Verkinderen toonden dat
Charlotte De Boever en Ernest Eeckhout niet de enigsten zijn die een beetje met
een bal kunnen dribbelen, zelf Lama werd soms gepasseerd. Een beetje uitgeput
gingen we naar onze vertrouwde oefenplek om daar de R2D2 of Luke Skywalker
in ons naar buiten te laten komen…
Vlug ons vieruurtje naar binnen proppen om dan opnieuw verder te oefenen; het
buigen moest nog geoefend worden, kwestie dat iedereen mooi op elkaar volgde
(èh, Zowie Mann!) en daarna werd alles nog eens in 1 stuk doorgedaan. De
leiding kreeg zowaar het water in de ogen, zo mooi en zo goed gespeeld!
Maar bij het avondeten kwam de stress al om de hoek loeren: iedereen zat
gespannen aan tafel, terwijl ze hun tekst opnieuw en opnieuw in hun hoofd
opzegden, hopend dat ze het straks even goed zouden doen. Na de generale
repetitie was het zover: de paasavond begon! De JVG – leiding presenteerde die
en al snel konden de JVG’s vrolijk meezingen en genieten van de sketches van de
bevers (een dansje), de teerpoten (het verhaal van Mowgli) en de wolven (een
reality show).
Na de pauze zou het aan ons zijn. Vele JVG’s kwamen al stressend naar de leiding
gelopen (ik zie Yanne Mortier en Luka Mann nog steeds zenuwachtig
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giechelen) of zijn/haar beklag doen
(Ariadne Warmoes: grrrrrr, die
middenstreep is echt schamelijk )
Maar dan was het zover: lichten uit, de
bekende Star‐Warsgeneriek en START!
En wat voor een start; de JVG’s gaven
het best van zichzelf; en met de
zelfgemaakte schepen en helmen leek
het net echt. De rest van de eenheid
genoot met volle teugen van het
spektakel…
Na onze goed getrainde buiging,
mochten de JVG’s terug gaan zitten en niet veel daarna was het tijd voor de
sketch van de VG’s: een leuk parodiefilmpje over James Bond.
Om de fijne avond af te sluiten was er nog juist het avondlied dat moest
gezongen worden en dan ging elke tak zijn bedje in om morgen fris uit de veren
te kunnen.
Woensdag 8 april ’09

Mèèèèèh: de schapen waren al uitbundig buiten aan het blaten toen de JVG’s uit
hun schoonheidsslaapje werden gehaald. Iedereen moest in perfect uniform
buiten verschijnen, want er moest een eenheidsfoto worden getrokken voor het
reüniefeest. Vlug die kroeten uit de oogjes wrijven en iedereen stond klaar om
op zijn/haar paasbest getrokken te worden.
Nadien zat iedereen bij het ontbijt nog uitgebreid te babbelen over
gisterenavond toen Mees plots verkondigde dat ze snel moesten opruimen en
hun valiezen mochten maken. Ahja, da’s waar ook: vandaag vertrekken we naar
huis, NOOOOOO! Dus: koffers pakken, kuisen tot je er bij neervalt en verder
spelletjes spelen…. Als al deze dingen vervuld waren, was het al tijd voor het
middageten (soep, hotdogs en een ijsje) en weerklonk er na enige tijd doorheen
het bos: de bus is daar! Dus vlug valiezen inladen, afscheid nemen van de leiding
en dan up to Gent! Daar kon iedereen, na nog snel even de handen uit de
mouwen te steken, richting huis vertrekken. Moe máár gelukkig!
En voor ik het vergeet moeten er nog enkele mensen bedankt worden; ik denk
aan: de eenheidsleiding voor de organisatie van dit alles, de stam voor het
uitermate lekkere eten en natuurlijk de lieve jongens en meisjes van de JVG’s
voor hun inzet ! Ik vond het persoonlijk weer een super geslaagd kamp en hoop
dat er nog zo veel mogen komen! Ik kijk al uit naar het Groot Kamp…
Uw verslaggeefster ter plaatse,
Opgewekte Kea
Hulpleidster JVG’s
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Programma JVG’s meijuniseptember
Let op! Vanaf 9 Mei openen en sluiten we altijd in Wondelgem. Voor de mensen
bij wie dit niet zou lukken, zal er vervoer van en naar de Muze zijn. Gelieve dit te
melden aan de leiding.
Zaterdag 02/05/09

Vergadering van 10u00‐17u30
Openen in Gent. We gaan op fietstocht! Vergeet dus
zeker je fiets (die volledig in orde is) en lunchpakket
niet. ‘s Middags gaan we zwemmen, dus neem ook je
zwemgerief en €5 mee.

Zaterdag 09/05/09

Vergadering van 14u00‐17u30
Openen in Wondelgem. We gaan onze sjorkunsten nog
eens perfectioneren door een tafel te maken. We
proberen wat technieken af te leggen en spelen vele
spelletjes.

Zaterdag 16/05/09

Vergadering van 14u00‐17u30
Openen in Wondelgem. We zien hoe we precies
verschillende soorten houtvuren maken, van een klein
jagersvuur tot een groot kampvuur. We spelen er dan
een groot spel rond!

Zaterdag 23/05/09

Eenheidsfeest van 14u00‐... in Wondelgem! Meer info
vind je vooraan in dit boekje of op de site.

Vrijdag 29 mei tot maandag 01 juni 2009: Intercamp
Zaterdag 06/06/09

Vergadering van 14u00‐17u30
Openen in Wondelgem. We zien hoe we verschillende
soorten tenten moeten opstellen en hoe we er zorg voor
moeten dragen. De perfecte kans om techniek Tent af te
leggen!

Zaterdag 13/06/09

Vergadering van 14u00‐17u30
Openen in Wondelgem. Naast de vele spelletjes leren
we vandaag verantwoord omgaan met een mes, bijl,
schop, zaag en hamer met extra aandacht voor veiligheid
en zorg voor het materiaal.

Zaterdag 20/06/09

Vergadering van 10u00‐17u30
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Openen in Gent. Een vergadering vol verrassingen...
Breng alleszins 10 euro mee.. Onze locatie: ....jawel,
een verrassing!
Zaterdag 27/06/09

Geen vergadering

Zaterdag 01 Augustus  Maandag 17 Augustus 2009:
Groot Kamp eerste periode voor PL’s en HPL’s
Zaterdag 07 Augustus – Maandag 17 augustus 2009:
Groot Kamp tweede periode voor alle anderen
Meer info in de kampfolder en op de site www.dezwaluw.org
Aangezien dit het laatste boekje van dit scoutsjaar is, geven wij u nu al de
vergaderingen mee van september. U mag een nieuw boekje verwachten eind
september.
Zaterdag 05/09/09

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 12/09/09

Vergadering van 14u00‐17u30
We gaan naar Wondelgem en maken de koffers van het
Groot Kamp nog eens open. De nieuwtjes zien wat je
moet doen om jongverkenner te worden. Natuurlijk
geven we heel vele kleine spelen.

Zaterdag 19/09/09

Vergadering van 14u00‐17u30
We leren vandaag hoe we met een stafkaart moeten
werken en waar we op moeten letten op tocht. Degenen
met kompas en roomer nemen die zeker mee!

Zaterdag 26/09/09

Geen vergadering

Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te
geven aan:
Eigenwijze Lama
Yoeri Lens
Jvg@dezwaluw.org of 0494/45 21 88
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Artikel Paaskamp VG’s 2009
Zaterdag 4/4/2009
Aangekomen op onze gloednieuwe kampplaats te Balen‐Olmen in het vakantiehuis Spreedonken
pakten wij voor het eerst uit. Tijdens het nuttigen van het lunchpakket kwamen de grapjes en de
speciale humor van bepaalde verkenners boven. Zo vertelde Fret over pinguïns en gele sokjes met een
anti‐climax, waarbij vooral Coati strijk lag. Nog meer hilariteit als onze leider Linsang nog een grapje
uit het verre verleden haalde en de clou vergat. Tegen 14u was het tijd voor ons eerste middagspel.
Een verkenningsspel waarbij per terrein enkele letters aan de bomen hingen en waarna iedereen met
die letters een woord moest vinden. De uitkomst werd geraden door de Piranha’s, maar aangezien zij
het oplossingen blaadje gevonden hadden ging de eerste prijs naar de Pythons. Na het 16‐uurtje
bespraken wij in het kader van de badge pionier welke constructies wij zouden maken voor onze
reünie‐fuif. Na deze hersenspinsels hebben we ons “trek‐je‐gek”‐spel gespeeld. Dat is voetbal maar
iedereen hangt vast met
binnenbanden aan een boom.
Daaruit kwamen verschillende
grappige momenten voort, zoals
bijvoorbeeld bij Tagoean,die net
iets te ver liep waarna zijn
rekker kapot sprong op zijn been
met een goeie blauwe plek als
gevolg. Na het avondmaal,
lekkere kip met rijst en
appelmoes werden onze buiken
gevuld, met een zangles als
afsluiter. Als avondspel werd het
een sluipspel op gehoor. Elke
patrouille stond geblinddoekt in
het bos met een voorwerp tussen
de benen. De anderen moesten
dan zo stil mogelijk het
voorwerp van tussen hun benen proberen te pakken. Maar als ze geflashed werden met een zaklamp
mochten ze helemaal opnieuw beginnen. Zo kwamen er enkele goeie tactieken naar boven: zo
overstemde Fret met zijn zangtalent het gekraak van de vele takken, en sprong Leeuw stil langs de
beek. Anderen hielden het op afleiding door het werpen van takken. Uiteindelijk kwamen we uit op
een gelijke stand. We stopten iets vroeger met het avondspel want iedereen mocht zijn rugzak
beginnen maken voor de
tocht van morgen die iets
vroeger dan normaal zou
beginnen..

Zondag 5/4/2009
De zondag is traditioneel
de dag van de tocht, dit
was ook nu niet
anders...alhoewel… De
leiding had verteld dat
we iets vroeger gingen
vertrekken, vóór het
ontbijt. Er werd echter
niet vermeld hoeveel
vóór het ontbijt. Om 4
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uur(!) werd iedereen gewekt door de leiding. Sommigen hadden het hier even lastig. Een kleine 25 min
later klonken de eerste patrouille kreten. De eerste Patrouille stond klaar om te vertrekken. Door een
kleine administratieve fout was de afstand naar het eerste punt een beetje aan de lange kant: 12,8 km.
De patrouilles overbrugden deze afstand gemiddeld in 2u, wat redelijk vlotjes is, zeker als men nog
eens in het achterhoofd houdt dat er geen ontbijt was genuttigd. Op punt 1 vergezelde ook de zon ons,
waardoor we in de klaarte konden ontbijten. Tagoean zijn combats hadden ondertussen de oorlog
verklaard aan zijn voeten. Gelukkig was er een tweede paar schoenen voor handen. De combats
werden op het volgende punt in een zakje in het bos gedropt (en de dag nadien terug met de auto
opgepikt.). Op het middagpunt ontstond er een kleine discussie tussen Coati en de leiding, Coati had
er niet beter op gevonden om een gameboy mee te nemen op kamp. Nochtans is het algemeen geweten
dat elektronica niet toegestaan is op kamp. Coati zijn uitleg klonk als volgt: “Een gameboy werkt op
batterijen, en batterijen daar komt toch geen elektriciteit uit, dat komt uit een stopcontact. Een
gameboy is dus geen elektronica !”. Goe geprobeerd Coati !
Verder verliep de tocht zo goed als vlekkeloos. De patrouilles arriveerden ongeveer om 16u. De totaal
afgelegde afstand (als men niet verkeerd was gelopen) kwam op 37,05 km.
Na het avondeten kregen de VG’s in avant première als eerste hun eigen film (die later op de paasshow
zou getoond worden) te zien. Na een lange dag kropen de VG’s voldaan in hun bedje.

Maandag 6/4/2009
Het was al de derde dag van het kamp, en die zetten we
traditioneel in met een “zelfinspirerende” turnles door
de VG’s en Sifaka. Na een goede opwarming was het
tijd voor het ontbijt, waarbij we konden genieten van
heerlijke chocoladedonuts. Om 10u was het tijd voor
inspectie die live kon meegevolgd worden door de VG’s
op een projectiescherm. Coati haalde jammer genoeg
de 2e plaats door een onvergeeflijke fout, waarbij hij
zijn washandje niet had opgehangen. Panter had ook 2
punten verloren en mocht zich tevreden stellen met
een bronzen medaille. De andere aanwezige VG’s
hadden een gouden medaille op zak. Maar er waren
nog dagen te gaan waarbij iedereen nog plaatsen kon
winnen. De projector werd achteraf ook gebruikt voor
badge fotograaf, waarbij de VG’s uitleg kregen over de
werking van een fototoestel. Na de uitgebreide uitleg
van Tagoean, werd het tijd om eens naar buiten te
gaan en een oude techniek uit de doos te halen:
touwklimmen. Door het oubollige touw was dit niet
gemakkelijk, maar Tagoean, Leeuw en Ram hadden er
geen enkel probleem mee. Gelukkig zijn er nog echte
mannen! De rest heeft gebruik gemaakt van een
hulplijn: assistentie van de harde kern. Door al de
verbruikte energie moesten de batterijen opgeladen
worden door een welverdiende maaltijd. De
Goofoosquad had spaghetti op het menu. Na de siësta
stond iedereen klaar om voor het middagspel van Sifaka. De VG’s kregen elk een lege beha cup D. Zij
moesten die vullen met propjes door opdrachten te doen en ook vragen op te lossen rond technieken.
Ook had je de kans om een andere persoon een loef af te steken door de borsten terug te verkleinen.
Bij het einde kwam het uiteindelijk uit op een status quo tussen Coati en Leeuw. Maar Valk stak
stokken in de wielen van Coati en verklikte hem voor vals spelen. Wat ons uiteindelijk allemaal
verbaasde, omdat wij als scout of gids eerlijk zijn.
Na het vieruurtje werden Tagoean en Joyce gedoopt door de rest van de tak, omdat zij op Groot Kamp
wegens omstandigheden niet konden deelnemen. Het werd een heerlijk en uitbundig feestje met veel
confetti, met als gevolg dat er een gigantisch hoop opkuiswerk was. Tagoean lachte in zijn vuistje en
zag dit aan als een welverdiende straf. Na het eten hadden we het gemeenschappelijk idee om een
gigantische voetbalwedstrijd te houden, waarbij onder andere ook Forel zich van zijn beste kant liet
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zien. De wedstrijd eindigde uiteindelijk op een 3‐2 stand. ’s Avonds hadden we nog ruim de tijd om
gezelschapspelen te spelen met onze kantine bij de hand. Achteraf werd het weer eens tijd om ons
allemaal ‘af te leggen’ in ons bedje en zich terug op te laden voor de komende dag.

Dinsdag 7/4/2009
Dinsdag, normaalgezien is dit de dag waarop bij iedereen (en dan vooral bij de leiding) de zenuwen
naar boven beginnen te komen omdat er nog veel geoefend moet worden voor de paasshow. De VG’s
hadden hier dit jaar bijzonder weinig last van omdat zo goed als alles al op voorhand was voorbereid.
De dag verliep dus vrij normaal. Na het nuttigen van ons ontbijt mocht iedereen zich voorzien van
sportschoentjes, inderdaad het was tijd voor de sportproeven. Hoogspringen, verspringen, 100m
sprint en 400m lopen. De uitslag: Leeuw en Ram sprongen het hoogst door 135 cm onder zich te laten
verdwijnen. Bij het verspringen was het opnieuw Leeuw die het haalde, hier liet hij 460 cm achter
zich. Ook de andere zetten natuurlijk meer dan verdienstelijke sportieve prestaties neer.
Nadien was het tijd voor het lopen. Ook hier was het weer Leeuw die met de prijzen ging lopen,
alhoewel Cheetah het hem toch knap lastig maakte. De prijs voor de mafste 400m was voor Hinde…
tijdens het lopen was ze er op een of andere manier in geslaagd om haar ene schoen te verliezen, hoe
ze dat precies gedaan heeft blijft
een raadsel, ze heeft dan maar
de rest van de 400m gelopen op
1 schoen (en op 1 kous). Na de
sportproeven vlug iedereen
onder de douche en vervolgens
aanschuiven voor het
middagmaal. Als middagspel
even iets rustiger, de VG’s
namen per patrouille deel aan
een quiz. Een twee tal uren later
was de winnaar bekend. Op de
eerste plaats met 102 punten de
Piranha’s, op de tweede plaats
de Haaien (leiding) met 101
punten, op de derde plaats de
Condors met 99 punten, en net
buiten de prijzen de Pythons
met 98 punten. De teams waren dus wel aan elkaar gewaagd. Na het 4‐uurtje namen we nog even de
tijd om een balletje te schoppen om vervolgens opnieuw te gaan tafelen. Na het eten installeerden wij
de zaal voor onze jaarlijks paasshow. De paasshow is een rijk gevulde avond, met dans (verzorgd door
de JVG‐leiding), zang, een snoepje en een drankje, en een aantal sketches. De bevers gaven een dansje,
De teerpoten gaven een toneelstukje waar zij het verhaal van Mowgli vertelden, de wolven brachten
een reality‐show, waar enkele bekenden naar voren kwamen, en bij de JVG draaide het om Star Wars.
Wij stelden onze zelfgemaakte film voor. Hierdoor moesten de VG’s dus zelf niet op de planken staan,
dit was dan ook de reden waarom er bij de VG’s geen echte stress aanwezig was. De enige die enige
stres had was Tagoean, zeker toen 2 min voor het begin zijn laptop volledig crashte ! Lang leve
VISTA!! (misschien moet ik dan toch maar even naar een Mac uitkijken)

Woensdag 8/4/2009
Laatste dag van het kamp… Een dag van gemengde gevoelens, We mochten dan wel naar huis, maar we
moesten wel afscheid nemen van vriend en spel. Na 5 dagen samen gegeten, gestapt, gewerkt, gespeeld
en geslapen te hebben was het tijd om weer terug te keren naar de echte wereld.
De VG’s hielpen volop mee bij de opkuis van de kleinere Bevers en Teerpoten. Maar na enkele uurtjes
kuisen, hield de geoliede machine het even voor bekeken. In plaats van nog een tandje bij te steken,
lieten ze enkele steken vallen. Gevolg… enkele vertrekken moesten even opnieuw aangepakt worden…
Maar eens dit achter de rug was, was het einde van het kamp dan ook volledig aangebroken. Nog vlug
tijd voor een ijsje, en dan was het zover. De bus was ondertussen aangekomen, werd geladen door de
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JVG’s/VG’s en na onze traditionele afscheidsceremonie kroop iedereen op de bus… een 2‐tal uurtjes
laten stonden we oog in oog met onze mama’s en papa’s (help?).
Voila, dit is weer een hoofdstuk dat we kunnen afsluiten. Het kamp was meer dan geslaagd. Graag
willen we nog even vlug een dankwoordje gooien naar de eenheidsleiding voor de organisatie van het
kamp, en naar de stam om onze borden te voorzien van lekkere maaltijden. Dankuwel!!

De voltallige VG‐leiding,
Serene Tagoean
Geflipte Linsang
Kokette Sifaka

Kampkruiswoordraadsel

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Naam van onze nieuwe kampplaats
Welke fout maakte Linsang op kamp ?
De naam van ‘Het meisje’ van ‘Het filmpje’
Kreet van Ram waardoor hij volgens hem hoger kon springen
Wat is volgens Coatie geen elektronica ?
Trein die Baribal zou nemen om naar het zuiden van Frankrijk te gaan.
Ik heb al voor minder…….
Wat bevat 1,5 % alcohol ?
Vaak gebruikt stopwoord bij irritatie (vooral door Tagoean)
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Programma VG’s aprilmeijuniseptember
Zaterdag 25 april 2009: 14u  Wondelgem.
Vandaag werken we een beetje verder aan onze ontwerpen voor de constructies
voor het reüniefeest.
Sommigen onder jullie krijgen de kans om hun teervoet/2de klas eindelijk eens af
te leggen. En voor de rest spelen we spelletjes.
Vrijdag 1 mei t.e.m. Zaterdag 2 mei:
We gaan op FIETSTOCHT . We verzamelen vrijdag om 8u ‘s ochtends op het
terrein.
Wat brengen jullie allemaal mee ??
‐ Een fiets die perfect in orde is !
‐ Lunchpakket voor vrijdagmiddag.
‐ Zonnecrème bij goed weer, regenvest bij slecht weer…
Dat is alles, al de rest wordt door de leiding voorzien !
We komen in de namiddag aan in Westende, daar hebben we nog enkele
aangename middag/avond activiteiten. De volgende dag ontwaken we en maken
we ons rustig klaar voor de terugrit. We zullen rond 17h terug zijn
Zaterdag 9 mei 2009: 14u  Wondelgem.
Op Groot kamp zullen enkelen onder jullie de kans krijgen om de badge
woudloper af te leggen. Dus vandaag frissen we die techniek nog even op, de
anderen onder jullie zullen voor het eerst in contact komen met de technieken
en opdrachten die men als woudloper moet beheersen.
Zaterdag 16 mei 2009: 14u.
Aangezien we volgende week een feestje op de agenda staan hebben, doen we
ons best om dit zo goed mogelijk voor te bereiden. We poten enkele constructies
neer en helpen waar nodig.
Zaterdag 23 mei 2009: 14u.
Vandaag is het FEEST !! De Zwaluw houdt een reünie… Verdere details hierover
krijgen jullie via de (al dan niet elektronische) postduif. (dat wil niet zeggen dat
we batterijen in die duif gaan steken, hé Coati!)
We steken nog handje uit mouwen en helpen bij de voorbereidingen.
Vrijdag 29 mei t.e.m. 31 mei: INTERCAMP, meer info vinden jullie in dit
boekje.
Zaterdag 6 juni 2009: 14u.
Wat brengen jullie vandaag mee ??
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‐ Een beetje een creatief brein, want we maken een groot spel voor de
welpen, dat we dan op Groot kamp zullen spelen.
‐ Maar hiernaast brengen jullie allemaal ook een ingrediënt mee (jullie
zullen allemaal een mail of berichtje krijgen). Als we dan alle ingrediënten
samen gooien krijgen we een lekkere bereiding…. Jammie !
Zaterdag 13 juni 2009: 14u.
Herinneren jullie je dat we op onze fietstocht foto’s getrokken hebben ? Awel,
vandaag gaan we die ontwikkelen. Onder de leiding van Sifaka toveren we onze
negatieven om in echte kunstwerken.
Zaterdag 20 juni 2009: 14u.
Vandaag de laatste vergadering van het jaar!! We verzamelen aan het St‐Pieters
station en begeven ons daarna richting Voskeslaan…
Nadien werken we ook nog even aan onze spelen voor de Welpen
De eerste vergaderingen van september gaan door vanaf 14u op ons
terrein te Wondelgem.
Als jullie niet kunnen komen, gelieve dan te verwittigen. Dit kan de week
voordien, via mail (vg@dezwaluw.org) of via tel/sms (0473/21 09 67). Als je een
berichtje stuurt is het ook aangenaam om te zeggen wie je bent, met de
boodschap ‘Tagoean, ik kom morgen niet’ ben ik niet zo heel veel 
Serene Tagoean
Kim Dutrieue
0473/21.09.67
Vg@dezwaluw.org
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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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