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Ook deze keer blikken we graag terug op enkele zéér geslaagde activiteiten. In
eerste instantie was er ons Reüniefeest op 23 mei. Hierop kregen we niets dan
goede reacties. ’s Middags was er tijd voor onze ouders, ex‐leden en leden om bij
te praten terwijl iedereen een kijkje kon nemen in ons zwaluwmuseum. Daarin
werden foto’s, affiches en scoutsattributen van de afgelopen 63 jaar
tentoongesteld. Iedereen kon uitgebreid herinneringen ophalen en gezellig
napraten op ons zomers terras. Die middag waren de weergoden ons gelukkig
gunstig gezind.
Tegen de vooravond kregen we enkele kortstondige buien te verduren, maar
geen nood want in onze grote feesttent was er plaats voor iedereen om het feest
verder te zetten.
‘s Avond was het dan uiteindelijk party‐time. Iedereen ging uit de bol op onze
Brick Party. Jong en oud liet op de dansvloer alle remmen los. De verschillende
dj’s zorgden dan ook voor de nodige ambiance. Zo ging het feest ging door tot in
de late uurtjes. Uiteindelijk ging iedereen moe maar tevreden naar huis.
Na ons geslaagd reüniefeest, was het reeds tijd geworden om alles in gereedheid
te brengen voor het aankomende zomerkamp. Vanaf 31 juli begon voor leiding,
verkenners, gidsen en pl’s van jvg’s het voorkamp. Een dagje vroeger op post
dan andere jaren omdat we anders bij de uitleendienst voor kampeermateriaal
geen tenten konden huren en deze waren uiteraard broodnodig om onze
kinderen droog onder te brengen.
In Lommel aangekomen, werd eerst de vrachtwagen uitgeladen en werd al het
materiaal gesorteerd. Nadien konden we beginnen met onze tenten recht te
veren, en werden keuken‐ en reftertenten rechtgezet. Aangezien alles zeer vlot
verliep, werden de eerste dag nog alle materiaaltenten en enkele slaaptenten
opgebouwd.
De tweede dag was onze allomgekende bomendag. Aangezien wij als scouts en
gidsen toch constructies willen sjorren, moesten we uiteraard eerst onze bomen
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in het bos omzagen, van takken ontdoen en buitenslepen. Dit gebeurde ook dit
jaar onder het goedkeurend oog van Luc, de boswachter van dienst.
Aangezien wij uiteraard niet alle bomen naar het kamp konden dragen, konden
wij ook dit jaar beroep doen op de tractor van Fons. Er werden prachtige
constructies gesjord.Constructies die de ouders konden bewonderen op 9
augustus, onze bezoekdag. Ook dit jaar werd dit een groot succes, met maar
liefst meer dan 100 inschrijvingen. Er was voor de kinderen tijd om even naar
papa en mama toe te gaan en even na te praten. Na de BBQ, konden de ouders
samen met hun oogappeltjes deelnemen aan het groot eenheidsmiddagspel.
Later was er tijd om afscheid te nemen van de ouders, wat hier en daar met
traantjes gepaard ging.
Voor het verdere verloop en uitgebreide uitleg van het kamp, verwijs ik iedereen
graag door naar de artikels verderop in dit boekje.
Uiteraard mogen we in dit artikel niet vergeten te vermelden dat onze
bouwaanvraag binnen is. Het bouwen staat nu dichter voor de deur dan ooit
tevoren. Wanneer wij onze goedkeuring binnenkrijgen, kan de aannemer
onmiddellijk van start gaan. Alle financiële romslomp is zo goed als rond,
waarvoor dan aan de Jeugddienst van Stad Gent. Eind dit jaar zal er dus al een
ruwbouw staan. Nadien komt uiteraard de afwerkingsfase.
Nu, in september, starten we het nieuwe scoutjaar. Met het herfstkamp voor de
deur, starten wij opnieuw vol enthousiasme met de ganse leidersploeg, om er
zoals steeds volop voor gaan.
Mochten er in de toekomst vragen, suggesties of problemen zijn mag u mij
steeds contacteren:

Ik wens iedereen alvast een fijn scoutsjaar bij De Zwaluw...

Oprechte Baribal
Everaert Pepijn
0498/08.03.42

baribal@dezwaluw.org

EENHEIDSLEIDER
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Lidgeld en verzekering
Aangezien wij rekening houden met de aanhoudende crisis, stijgt het lidgeld dit
jaar niet. Eveneens behouden we natuurlijk onze kortingen voor gezinnen met
meerdere kinderen. Volgende bedragen zijn opnieuw geldig:
1e kind = 50€
2e kind = 45€
3e en volgende kinderen = 40€
Hiervan gaat iets meer dan de helft naar FOS, die daarmee een verzekering
afsluit voor al onze leden. Informatiefolder en algemene voorwaarden zijn te
vinden op de website van FOS (http://www.fosopenscouting.be/) of kunnen bij de EL
aangevraagd worden.
Het lidgeld is betaalbaar iedere zaterdag vanaf 14h (met uitzondering van de
laatste zaterdag van de maand, zie ook programma). Bij elke betaling moet U
steeds een ontvangstbewijs krijgen met datum. Betalingen gebeuren bij
voorkeur via de bankrekening, zo is er steeds traceerbaarheid van alle sommen.

!! DE LIDGELDEN MOETEN BETAALD ZIJN VOOR HET HERFSTKAMP,
EIND OKTOBER !!
Onze bankgegevens blijven nog steeds hetzelfde:
120° FOS De Zwaluw
Ralingen 53
9940 Evergem
Rekn°: 001494514463
!!GELIEVE STEEDS NAAM VAN HET KIND EN DE GEBEURTENIS TE
VERMELDEN (LIDGELD, HERFSTKAMP, WIJNVERKOOP, ENZ...)!!
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Spaghettiavond
Bij een goed begin van het nieuwe scoutsjaar hoort zoals altijd een stevig feest.
Aangezien we nog steeds een groeiend succes kennen met onze spaghetti‐à‐
volonté‐formule, presenteren wij u met veel genoegen onze:

“ G IORNIO DI SPAGHETTI ”
zaterdag 21 november 2009
Vanaf 18h30 verwelkomen we iedereen in het Augustijnenklooster, onze
alombekende feestzaal (ingang schuin tegenover de ex‐brandweerkazerne in de
Academiestraat, Gent).
Wees ook deze keer niet ongerust: wij schotelen u overheerlijke spaghetti voor
en dat à volonté. Met andere woorden: “ zoveel als dat ge goesting hebt”.
Hou er rekening mee dat we maar over een beperkt aantal plaatsen beschikken.
Zo vlug mogelijk inschrijven is dus de boodschap.
Wij vallen u uiteraard tijdig lastig met meer details en inschrijvingsformulieren.
MAÎTRE DES FÊTES

Oprechte Baribal
Everaert Pepijn
0498/08.03.42
EENHEIDSLEIDER

Zwaluwwijn
Om onze eenheid financieel te ondersteunen, houden wij elk jaar een actie die
geld in het laatje brengt. Drie jaar geleden startten we met de verkoop van onze
Zwaluwwijn. Ondertussen is onze verkoop opgelopen tot meer dan 2400
flessen!!
Dit jaar kan dat aantal opnieuw overtroffen worden als iedereen opnieuw zijn
steentje bijdraagt.
Het geld dat wij met deze actie kunnen verzamelen gebruiken wij om het spel‐
en kampmateriaal te vernieuwen.
• Wij zullen in ieder geval een rode en witte wijn verkopen
• Eventueel zullen wij dit jaar ook cava/prosecco/crémant verkopen.
• U kan ook nog nadien wijn bijbestellen.
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Technische  leiderscursus:
Herentals
Vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 September 2009, 30 € per persoon
Inschrijvingen via FOS‐site.
We verwachten iedereen van de leiding op cursus in perfect uniform.
Wat neem je nog mee:
Een beetje reservekledij, handdoek en wasgerei kunnen nooit kwaad
Regenjas, handig bij slecht weer
Matje, slaapzak, attributen om te eten
Geld of je bankkaart voor consumpties aan de bar.

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 2 november 2009 voor
de Bevertjes.
Prijs: 40 € per persoon
Inschrijvingen iedere zaterdag tot 17 Oktober 2009, bij voorkeur via
overschrijving op 001494514463
!! Details zoals steeds in de kampfolder !!

Spaghettiavond:
Gaat opnieuw door in de zaal recht tegenover de oude brandweerkazerne in de
Academiestraat te Gent
Zaterdag 21 November 2009 vanaf 18h30
Prijs: 9,00€ per persoon voor +12 jarigen (+ apéro)
5,00€ per persoon voor ‐12 jarigen (+ apéro)
!! Details zoals steeds in de Spaghettifolder !!
Gelieve de einddatum voor de inschrijvingen te respecteren : 10 November
Betalingen bij voorkeur via overschrijving op:
001494514463
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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
17h00
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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Leiderskader voor het scoutsjaar 2009 ‐ 2010
Eenheidsleiding
Everaert Pepijn – Baribal ‐ EL
Slock Karel‐Simon – Hert ‐ AEL
De Meyer Mike– Forel ‐ AEL

Bevers

Jongverkenners

Poupaert Shenandoah – Timalia ‐ TL
De Vreese Jolita – Saïga – HL
De Boever Joyce – Panda – HL
Mortier Renee – Hinde – HL

Lens Yoeri – Lama – TL
Everaert Marloes – Cataras – EATL
De Jonghe Maarten – Ooievaar – ATL
Jacob Emilia – Mees – HL

Teerpoten

Verkenners

Blom Lorenzo – Yak – TL
Gellynck Evert – Tokeh – HL
Lambert Joost – Indri – HL
Demeester Brecht – Mustang – HL
Bastiaens Sam – Fret – HL

Dutrieue Kim – Tagoean – TL
Cornelis Kevin – Albatros – EATL
Lee Provo – Linsang – ATL
BrackenierCiel – Sifaka ‐ ATL

Wolven
Decaluwé Shirley – Karekiet – TL
Elderweirdt Gert Jan – Giraf – ATL
Bastiaens Robbe – Das – ATL
Van Winckel Hendrik – Guppy – ATL
Provo Ken – Cholo – HL
Demeester Pieter – Cheetah – HL
Dutrieue Michiel – Leeuw ‐ HL
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Verlaten de eenheid…
We kunnen er nu eenmaal niet vanonder, na alweer een fantastisch jaar
scouting zijn er toch een aantal mensen die met spijt in het hart onze
eenheid verlaten. Als een soort eerbetoon voor hun inzet gedurende de
jaren, schetsen wij hier snel even een portret van iedereen die ons verlaat.
Ook zij die nog wel aan scouting willen doen, maar hun engagement van de
leiding naar de stam verleggen, krijgen een korte vermelding in dit
rubriekje. Laat de zakdoeken aanrukken en de traantjes vloeien, hier komen
ze!
Onzekere Oribi (De Cremer Karolien)
Oribi begon haar scoutscarrière
bij onze collega’s van de Reiger,
maar bij de VG’s had ze het daar
wat gezien en stopt zij met
scouting. Onder impuls van
Marakin en Nandoe begon zij in
1997 aan haar tweede
scoutsleven bij de Zwaluw. Zij
kwam terecht bij de seniors
onder leiding van Forel en blijft
daar tot februari 1998. Oribi laste
dan opnieuw een kleine pauze in,
maar kwam terug op het Groot
Kamp waar zij twee weekends
meedraaide met de teerpootleiding van Serval. Dat viel enorm mee en zij
besloot dan ook om daar te blijven en actief leidster te worden bij de
Teerpootjes. Zij kreeg op dat Groot Kamp ook haar totem: Oribi, nog zonder
adjectief (daar moest ze nog
een jaartje op wachten) en
behaalde haar badge
Woudloper.
Serval vertrok het jaar erop,
Coua werd takleidster. Coua
vertrok, Narwal werd
takleidster, maar ondertussen
zat Oribi niet stil. Zij werd
assistente, behaalde de badges
EHBO en tolk en werd het jaar
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erop zelfs eerste‐assistent takleidster. Op Groot Kamp 2003 werd beslist
om een Bevertak op te richten en gaat Narwal naar de Bevertjes. Dus werd
Oribi takleidster bij de Teerpootjes met onder haar hoede haar beste
vriendin Collie, Cataras, Mara en Manati. Zij blijft daar maar eventjes 5 jaar
(!) takleidster, een engagement dat niet veel mensen evenaren. Oribi stapt
op Groot Kamp 2008 uit de actieve leiding en trekt naar de stam. Maar Oribi
zit niet stil en begint onder andere te windsurfen zodat er niet veel tijd
meer overbleef om nog te komen. Zij heeft daarom besloten om vanaf dit
jaar een definitief einde te maken aan haar “loopbaan” bij de Zwaluw. Wij
wensen haar nog veel geluk en hopen haar hier en daar nog eens te zien
opduiken op onze Zwaluwfeesten. Bedankt voor de vele jaren inzet!
Kalme Kongoni (Caroline Goyens)
Kongoni komt in de eenheid in september 1993 en belandt bij de
jonggidsen (toen nog apart van de jongverkenners). Zij toont als nieuwtje
veel interesse in technieken en wordt na 2 jaar teervoet, een jaartje later
volgt haar tweede klas zodat zij op Groot Kamp haar totem krijgt: Kalme
Kongoni. Bij de toenmalige
seniors is ze nog gretiger op
techniekenvlak en zij behaalt
na 2 jaar haar gouden kroon,
legt haar badge EHBO af en
wordt zo eerste klas gids (het
hoogst haalbare binnen De
Zwaluw). In 1999 gaat ze over
naar de jonggidsenleiding
onder Kwikstaart, maar na een
jaartje verhuist ze al naar de
seniorleiding. Zij behaalt daar
haar linten, maar op Groot
Kamp 2001 worden de seniors
opgedoekt dus moet Kongoni
op zoek naar een nieuwe tak. Geen stoere scouting meer, want Kongoni
komt bij de Teerpotenleiding terecht en krijgt zo haar junglenaam Messoa.
Geloof het of niet, maar na een jaar verhuist Kongoni opnieuw omdat ze
liever nog wat aan scouting zou doen. Nu komt ze opnieuw terecht bij
jonggidsen, die op dat moment samengesmolten zijn met de
jongverkenners tot de JVG’s. Het jaar erop zoekt de Verkennertak
versterking en krijgt Kongoni de kans om daar aan iets “zwaardere”
scouting te doen. Zij grijpt die en verhuist dus opnieuw (!). Zij wordt eerste
assistente van de VG’s op Groot Kamp 2004. Begin 2005 is er echter hulp
nodig bij de Bevertjes omdat Narwal tijdelijk wegvalt. Kongoni, met al haar
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ervaring, lijkt de perfecte
vervanging en zij ziet die
verhuis opnieuw zitten. Op
Groot Kamp wordt ze
takleidster van de bevertjes
en krijgt zij de naam Keoo.
Zij vervult haar taak als
takleidster met veel zorg en
engagement, maar na 2 jaar
besluit ze naar de stam te
gaan. Zij is nog
verschillende keren
opgedoken bij takken waar
er een leiderstekort was en
ook op kampen versterkte zij meermaals de kookploeg. Het was onder
andere ook Kongoni die de tentoonstelling van de Zwaluw volledig op poten
zette. Nu wil Kongoni het iets rustiger aan doen bij de scouts (alweer die
school), al heeft ze beloofd hier en daar nog eens op te duiken bij ons. Wij
wensen haar in elk geval het allerbeste toe en bedanken haar voor haar
jarenlange steun aan de scouts.

Gaan naar de stam…
Zorgeloze Saki (WillemJan Slock)
Willem‐Jan Slock komt in de Zwaluw
in april 1991, toen hij net 6 werd. Hij
volgt zo zijn oudere broer en zus, die
beiden ook al in de Zwaluw zitten.
Willem‐Jan wordt snel opgemerkt
als een slim baaske en schopt het tot
grijze broer bij de teerpoten. Ook bij
de Wolven merkt men Willem‐Jan
direct op. Hij is actief in alle spelen
en ook op het vlak van technieken is
hij bij de betere, zoniet de beste. Hij
wordt dan ook in zijn laatste jaar opnieuw grijze broer en behaalt vlot zijn
zilveren wolf. Bij de JVG’s belandt hij bij de patrouille van de Bevers, waar
hij in het tweede jaar al HPL wordt onder Karakal. Hij behaalt ondertussen
zijn teervoet en bewijst daarmee ook zijn technische kennis. 2 jaar later is
Willem‐Jan PL van de Leeuwen, een positie die hem duidelijk op het lijf
geschreven is. Door het opdoeken van de seniortak is Willem‐Jan verplicht
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om direct naar de leiding te gaan, iets wat niet voor de hand ligt voor een
jongen van 15 jaar. Hij wordt hulpleider bij de Wolven onder Wantibo
samen met Ooievaar, Eekhoorn, Fré en Karekiet. Dat jaar behaalt hij ook
zijn tweede klas, vrij laat voor zijn kunnen en dat ligt voor een groot deel
aan het karakter van het beestje. Zijn adjectief bewijst dat ook want Willem‐
Jan wordt Zorgeloze Saki. Hoewel zorgeloos, behaalt hij na zijn tweede jaar
leiding toch vlot zijn linten en wordt hij assistent onder Beloega. Na 2 jaar
verhuist Saki naar de JVG‐leiding, waar zijn technische bagage veel meer tot
zijn recht komt. Na 2 jaar verhuist hij opnieuw, deze keer naar de VG’s en hij
blijft daar ook 2 jaar. Na 2 jaar VG’s neemt Saki de takleiding over van Oribi
bij de Teerpootjes, een keuze die hij vooral maakt in het belang van De
Zwaluw omdat er geen opvolger is voor Oribi. Hoewel het niet echt zijn ding
is, maakt hij er samen met Yak, Tokeh, Cholo en Indri een fantastisch
teerpotenjaar van. Maar zoals bij zovelen wordt de combinatie
werk/scouting een beetje te zwaar en besluit Saki om vanaf dit jaar naar de
stam over te gaan en het zo iets rustiger aan te doen. Wij bedanken ook hem
voor zijn jarenlange inzet bij de Zwaluw.
Opgewekte Kea (Leentje Slock)
Na de komst van haar zus en haar 2
broers, respectievelijk Nyala, Hert
en Saki, komt ook Leentje in de
scouts en wel in september 1996.
Zij doorloopt zonder kleerscheuren
de teerpootjes, wordt bij de Wolven
nestleidster en behaalt haar
zilveren wolf, de hoogste
onderscheiding die men kan krijgen
bij de Welpen. Bij de JVG’s valt
Leentje op als iemand die altijd
goedlachs is (behalve ’s ochtends ) en die samen met haar medegidsen
veel sfeer maakt. Zij krijgt na 3 jaar JVG’s, na het behalen van haar tweede
klas, dan ook de totem Opgewekte Kea. Bij de VG’s hetzelfde plaatje: samen
met Kira en Mees (Emilia) zorgen zij voor de ambiance in de tak.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Kea en Mees samen overgaan naar de
leiding en wel naar de JVG‐tak. Ze beleeft een fantastisch jaar samen met de
JVG’s, die haar enorm nauw aan het hart liggen. Ze verlaat de eenheid niet
helemaal en trekt naar de stam, om zo wat meer tijd te maken voor school.
Wij hopen haar nog vaak terug te zien en bedanken ook haar voor haar de
steun.
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Bereidwillige Narwal (Charlotte Clarysse)
In het jaar 1987 brengt Reiger (door
sommigen nog gekend als de man die de
snoepjes klaarlegde voor de kinderen) zijn
kleindochter Charlotte naar de scouts. Zij
doorloopt teerpootjes en wolven en
behaalt haar teerpooteisen in 1990. Op 11‐
jarige leeftijd gaat ze over naar de jvg‐tak
onder Tapir en later onder Kwikstaart
(toen de jonggidsen zich afscheurden). Zij
behaalt in die periode ook haar teervoet
en 2de klas en krijgt als totemnaam
Bereidwillige Narwal. Na een jaartje
seniors moet Narwal naar de leiding, waar
zij onder de vleugels van Serval komt bij
de teerpootjes. Zij krijgt ook haar
junglenaam Ikki. In die drie jaar toont zij zich een echte moeder voor de
kinderen, maar ze toont ook dat ze over de nodige leiderscapaciteiten
beschikt. Zo wordt ze assistente in 2000, eerste‐assistente in 2001 en
takleidster in 2003. Maar in 2005 moet Narwal een versnelling
terugschakelen en wordt zij “Freelance”‐leidster bij de Zwaluw, klaar om in
te springen waar nodig. Narwal beseft na een tijdje dat zij de scouts toch
een beetje mist en engageert zich het jaar erop om opnieuw full‐time
leidster te worden. Aangezien Kongoni dat jaar naar de stam verhuist,
neemt Narwal haar plaats in als takleidster bij de Bevertjes. Als Keoo (haar
junglenaam) vervult zij opnieuw perfect de rol van moeder bij de kleinsten
van de Zwaluw. Zoals aan alle liedjes komt uiteindelijk ook aan dit een
einde want Narwal besluit dit jaar om de fakkel door te geven aan de
jongeren. Ook Narwal zouden wij graag willen bedanken voor haar
jarenlange onvoorwaardelijke inzet voor de eenheid, want zoals haar
maken ze ze niet meer.
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Artikel Bevers Groot Kamp 2009
Eindelijk !!
Nu kunnen we allemaal onze spannende avonturen van in
het grote bos nog eens herbeleven ..
Toch nog geen heimwee ?
Hier gaan we dan ..
09 augustus 2009
Vandaag is het een speciale dag waar al veel kindjes
hebben naar uitgekeken, het is bezoekdag. De mama, de papa en de hele
familie komen langs om te kijken hoe het daar in Lommel allemaal te werk
gaat. Ook voor de beverleiding is het een speciale dag want de bevertjes
komen op kamp, we waren met 7. Luca Looman was ziek geworden, Ilian
Steenhout en Olaf De Weirdt kwamen later op kamp. We zaten nog maar
goed en wel aan tafel en daar waren de eerste ouders al. Toen alle bevertjes
geïnstalleerd waren trokken ze hun thema kledij of indianen kledij aan,
gaven we nog vlug een dikke zoen aan de mama en gingen we op weg naar
de vijver samen met Malac en Regenboog. Daar deden ze een techniekje
kampwenken. Dat zijn enkele regels waar we ons allemaal moeten aan
houden om het kamp goed te laten verlopen.. Omdat de bevertjes niet te
lang konden stilzitten voegden
we er terreinverkenning ook aan
toe. Het hele terrein krijgt dan
speciale namen zodat de
kinderen tijdens een spel dan
snel weten waar naartoe, zo had
je dan bvb het donkere
spokenpad (volgens Balder
Huybreghs), het Keeobos, de
vijver van Malac, het pad van
Regenboog, het kabouterpad, het
eindeloze pad en de gevaarlijke
heide (nietwaar Balder
Huybreghs) …
Na het eten (worst en appelmoes ) konden de kindjes er nog eens van
profiteren om bij de mama en papa te gaan terwijl de leiding dan ‘alle tijd’
had om het eenheidsmiddagspel voor te bereiden… Voor het spel had je 8
posten en daarbij kon je een aantal punten verzamelen. Dan moest je
UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – SEPTEMBER 2009 TOT NOVEMBER 2009
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: DE MEYER MICHAEL– RALINGEN 53 – 9940 EVERGEM

16

terugkeren naar de centrale post en de bedoeling was om ter eerst je pion
vanboven krijgen. Lukte je dat als eerste, kreeg je als ‘trofee’ een prachtige
tipi…
Na het spel werd het stilaan tijd voor de ouders om terug te keren naar huis
dus was het tijd om afscheid te nemen. Nadat de ouders vertrokken waren
deden we een kleine kattewas en dan was het alweer tijd om te eten, salami
op de boterham met een lekkere tas soep. Balder Huybreghs was blijkbaar
in een ‘bananendag’, alles had iets te maken met een banaan of was
uiteindelijk een banaan. Zo kreeg je dan het bananenbos, de bananenvijver,
bananensoep en het bananenpad. Raar maar waar !! Na enkele stevige
liedjes was het tijd voor de kantine, snoepjes dus. Bijna bedtijd, maar nog
steeds vol energie dus daarvoor had Malac een oplossing gevonden. Door al
het lawaai bij de kantine kwamen de spoken op bezoek en na enig
spookachtig geluid werd het muisstil. Toen de bevertjes net uit de
kantinetent kwamen, kwam Kabouter Wablief aangelopen. Hij had een
groot probleem, maar nog voor hij het kon vertellen hoorden we geroep,
luide knallen, zagen we lichtflitsen en auto’s die ons terrein ‘overvielen’. De
bevertjes waren doodsbang dus gingen ze samen met Kabouter Wablief
schuilen in de eettent. Het was eigenlijk niets om bang over te zijn, het
waren de jv’s & jg’n die op dropping vertrokken, met een beetje
enscenering. Nu kon Wablief zijn verhaal vertellen, het kaboutergoud dat op
het einde van de regenboog lag was gestolen. Ze moesten eerst naar de
tovenaar Vrasik en dan naar de slechterik Raspoetin.. Uiteindelijk hadden
ze het goud terug kunnen bemachtigen en werd het tijd om te gaan slapen !!
10 augustus 2009
Daar ging de nachtrust van de leiding want onze kleine rakkers waren al
wakker van 4u in de ochtend (Dat is 6u in werkelijke tijd). De volgende
morgen waren ze zo
actief dat ze groot
waren, wat niet echt
van de leiding kon
gezegd worden 
Vooral Malac had het
daar wat lastig mee…
Na het eten volgde
een kattenwas en de
inspectie, daarna
werd er getest wie
zijn belofte, wet, leuze
en groet nog kende en
dat waren er veel meer dan we dachten. Dat had de leiding graag !! Na de
UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – SEPTEMBER 2009 TOT NOVEMBER 2009
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: DE MEYER MICHAEL– RALINGEN 53 – 9940 EVERGEM

17

boontjes en kroketjes (Voor Kaat Verheyden vegetarische vis) was er een
kleine siësta en dan gingen we normaal gezien naar de speeltuin, maar
omdat het zonnetje zo schitterde, gingen we een plonsje nemen in het
beverzwembad  .. Een beetje fris in het water en hun gezichtjes in het
koude water waren hilarisch, maar plezier hebben ze zeker gehad !! Van al
dat waterpret werd het dringend tijd voor het vieruurtje en daarna hadden
we alle tijd om nog een beverhut te bouwen en ons uitgebreid te wassen. Bij
de beverhut kreeg Robbe verschelden zijn eerste mierenbeet en aten ze
bijna zijn been op!! Na wat water was het al stukken beter, nietwaar Robbe
Verschelden? Na het spelen was het tijd voor een stevige maaltijd met
tomatensoep. Balder Huybreghs had ook de leiding al besmet met het
bananengedoe: Quincy, eet je banaan (boterham) op! Hoe gaat dat allemaal
é? De tijd vloog toch snel, want na wat zingen en een verhaaltje van
Pinoccio was het alweer tijd voor lekkere frutella’s. Ondanks het
spokenverhaal om ze stil te krijgen niet meer werkte, was het toch een stuk
rustiger dan gisteren. Sommige oogjes vielen bijna toe, nog even wachten !!
Keizerin Surion kwam verdrietig bij de bevertjes zitten en vertelde dat de
trollen het land van de kleine mensjes hadden vernietigd. Nu moesten ze
haar helpen het land terug op te bouwen, nadat ze de stukjes (Lego) hadden
terugverdiend… Na veel bouwwerken was het land hersteld, dus ook tijd
om afscheid te nemen van de keizerin en in ons bedje te kruipen. Slaap
zacht !!
11 augustus 2009
De bevertjes zijn stil
gebleven tot de
leiding hen kwam
wakker maken. Dat
deed de leiding een
zeer groot plezier!!
Zoals elke dag was er
eerst een turnles om
wat wakker te
worden, een goed
ontbijt om krachten
op te doen en een
wasje om proper de
dag te beginnen. Malac en Regenboog namen de bevertjes mee naar de
kantinetent om een techniekje veters knopen, ritsen en knopen dichtdoen.
Het duurde niet lang of iedereen had de techniek volledig onder de knie 
Proficiat kleintjes !! Na de bollekes in tomatensaus, spirelli’s en een slaapje
kwam opperhoofd Yuchi krijgers zoeken bij de bevertjes. Zijn krijgers
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waren namelijk allemaal gestorven aan koorts door de bleekhuiden en nu
had hij nieuwe nodig voor zijn stam te beschermen. Na een langdurige
proef, waarbij je de juiste kleurencombinatie met verf op je dierenvelletje
moet aanbrengen, werden de bevertjes echte krijgers en kregen ze ook een
indiaanse naam. Ze kregen normaalgezien ook een hoofdband met die naam
op. De bevertjes beseften niet echt dat het iets speciaal was, behalve Mona
want zij straalde  Malac had dan nog het verkeerde stapeltje hoofddoeken
mee op de trein. Sorry daarvoor !! Nog even een snelle hap en dan werd een
briefje geschreven naar huis, daar waren ze wel allemaal voor te vinden. De
leiding schreef met potlood voor wat de bevertjes wilden zeggen en zij
schreven er dan met een stift over. Thea Parker had een heel verhaal te
vertellen tot ergernis van Quincy De Boever  maar uiteindelijk kreeg
iedereen zijn brief zo goed als af. De boterhammen met perensiroop die
erop volgden trokken veel wespen aan, maar na enige geruststelling van
Keeo konden we rustig verder eten.. Dan kwam de hondenwas er aan. Nu
was iedereen proper gewassen en was het tijd voor de snoepjes. Het waren
rode, groene en bruine veters. Volgens Robbe Verschelden smaaken de
rode naar kepchut (ipv ketchup), de groene naar meloen en de bruine naar
koffie of cola? De leiding nam hun kleine kapoenen mee naar de zithoek en
begon aan de zangles. Die werd plotseling verstoord door luide knallen op
de vlakte naast de wasblokken. De hele eenheid ging ernaar toe dus ook de
bevertjes. Omdat de beverleiding maar een beperkt aantal vingers hebben,
werden de jv’s & jg’n als een ‘redding’ gezien.. Er was een zwarte krijger die
iedereen in het land wou uitroeien zodat zijn volk, die op de stervende
planeet XZLOR leeft, naar hier zou kunnen verhuizen. De Zwaluw kreeg 1u
de tijd om een harnas en een zwaard te creëren voor hun witte krijger
(Ooievaar), die de zwarte misschien zou kunnen verslaan. De tijd ging in en
de proeven werden zo goed mogelijk afgelegd. Voor we het wisten was de
tijd om. De zwarte krijger liet zich niet zomaar doen en stuurde zijn
handlangers op De Zwaluw af . Tijdens het grote ‘gevecht’ werd de witte
ridder aangekleed en uiteindelijk werden ook de handlangers verslaan. Nu
ontstond er op een
afstand een serieus
gevecht tussen de zwarte
en de witte krijger. Ze
waren omringd door vuur
en de spetters vlogen
letterlijk en figuurlijk van
de zwaarden. Het was een
groot spektakel, nietwaar
bevertjes.. De witte
krijger overwon en onze
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planeet was gered. Na zo’n avontuur was het natuurlijk tijd om in ons bedje
kruipen, want morgen volgde terug een grote dag..
12 augustus 2009
Vandaag was het vroeg opstaan want het was explo. Bij de turnles
stretchten we dan natuurlijk extra onze beentjes. Na een stevig ontbijt
maakte de leiding hun rugzakken klaar terwijl de bevertjes hun inspectie
maakten. Olaf De Weirdt was net op tijd aangekomen en kon nog mee gaan
op de explo  Gelukkig !! Eens dat allemaal achter de rug was, konden we
aanzetten. De groep van Keeo (de Keeotjes) vertrokken als eerste (Olaf De
Weirdt, Robbe Verschelden, Gil Declercq en Mona Deschrijver) en
10min daarachter vertrokken de Malacskes (Quincy De Boever, Balder
Huybreghs, Kaat Verheyden en Thea Parker). In de explo zaten
verschillende opdrachtjes, vraagjes,… Natuurlijk werd er veel gezongen,
plezier gemaakt en op het einde kwam vaak de vraag: “Is het nog ver?”,
maar dat zette de leiding vlug van zich af  Toen het tijd was om frietjes te
eten, bleek de frituur gesloten  ook die aan het station was niet open dus
namen we de bus naar Lommel city.
Daar kwamen we in de frituur Njam Njam terecht en ook de teerpoten,
wolven en jv’s & jg’n zaten daar. Bijna de hele zwaluw daarbinnen, dus we
verveelden ons zeker niet! Daarna namen we de bus met de teerpootjes en
wolven naar de speeltuin. Niemand was ervan weg te houden, zelfs in de
regen konden we ze niet tegenhouden.. Was me dat een dagje 
Na het bustripje “huiswaarts” was het tijd om ons eens goed te wassen en
klaar te maken voor de bbq met alle welpen samen. Net als vorig jaar
hadden we niet al te veel succes met het weer, maar daar leed de ambiance
niet onder! Maar toch kon de leute niet blijven duren en kropen we allemaal
ons bedje in. Dodo !!
13 augustus 2009
Vandaag stretchten we nog een keer extra onze beentjes, want vandaag
waren het sportproeven. Eerst een goed ontbijt, ons bed proper leggen, een
kattenwas en we konden eraan beginnen. We begonnen met 50m sprinten,
wat we elk 2x doen. Dan gingen we over naar de 80m, waarbij 1x meer of
genoeg was en uiteindelijk gingen we wat verspringen. Iedereen deed erg
zijn best, behalve een paar die het niet zagen zitten en liever in het gras
speelden, maar toch heeft iedereen de sportproeven gedaan. Ook heeft
iedereen alles op alles gezet, er kunnen maar 3 bevertjes in de prijzen
vallen. Hier zijn de gelukkigen:
50m sprint:
1. Robbe Verschelden 12 sec 73
2. Ilian Steenhout 12 sec 78
3. Gil Declercq 13 sec 09
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80m sprint:

1. Robbe Verschelden 18 sec 76
2. Thea Parker 20 sec 52
3. Ilian Steenhout 21 sec 24
Verspringen:
1. Ilian Steenhout 123cm
2. Olaf De Weirdt 102cm
3. Gil Declercq 101cm
Omdat iedereen zo zijn best had gedaan, verdienden ze even vrij te spelen
tot aan het eten. Dat moest de leiding dan ook geen 2x zeggen  Na het eten
en een siësta had Malac eindelijk haar zin gekregen. Ze was de oren van
Keeo haar hoofd aan’t zagen om toch ook mee te gaan zwemmen met de
rest van de welpen. Omdat de welpen te moe waren om op explo te gaan
zwemmen, besloten ze dat de dag erna te doen. Malac wou zo graag mee,
maar door leiding‐ en zwembandjestekort, werd het het beverzwembad 
het is natuurlijk beter dan niets. Malac en de bevertjes waren blij omdat ze
mochten gaan zwemmen en Keeo was blij dat ze van dat gezaag verlost
was. We hebben ons
goed geamuseerd met
strandballen, Chupa
Chups (of tokla’s
volgens Olaf De
Weirdt) Na het
vieruurtje was het tijd
om naar het laatste
deel van de vriendjes
van het woud te
luisteren. Daarin
zwemmen de
bevertjes die oud genoeg zijn naar de oever van de vijver en worden
opgenomen in de horde van de jonge wolven. Ze worden jonge welpen en
verliezen hun beverstaart. Ook het avondspel (het overgangsspel) werd
gespeeld rond het laatste hoofdstuk. Malac en Regenboog droegen de
beverstaarten rond hun middel. Elke bever moest nu zijn eigen staart
proberen te bemachtigen. Eens iedereen zijn staart had, volgden ze Keeo
naar het beverbos. Daar moesten ze ‘de vijver overzwemmen’ door onder
een doek te kruipen. Als ze dan de ‘oever bereikten’, moesten ze voorbij
Malac proberen geraken. Bij de bevertjes die oud genoeg waren, trok Malac
de staart af, de bevertjes die nog te jong waren hielden hun staarten en
moeten dus nog een jaartje bij de bevertjes blijven.. Nu de oudsten klaar
waren om morgen over te gaan naar de jonge wolven, naar de teerpoten, en
de jongsten bereid waren nog een jaartje te blijven, was het tijd om in ons
nestje te kruipen want morgen volgde de grote dag!!
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14 augustus 2009
De grote dag was aangebroken, het was overgang!! Iedereen zat vol
spanningen en deed haastig zijn uniform aan. Voor sommigen zou het een
prachtige dag worden, voor anderen een afscheid van de eenheid. Na het
ontbijt fristen we ons snel even op en dan allemaal naar de grote vlakte
voor de ceremonie. De kindjes die oud genoeg waren om over te gaan naar
een andere tak werden vermeld, leiders of leidsters die een stapje hoger
kwamen te staan, veranderingen binnen de leiding en mensen die de
eenheid ‘verlieten’ ..
Ook werden er prijzen uitgedeeld, voor de meeste bevers het spannendste
deel.
Bij de bevertjes volgen een aantal grote veranderingen. Keeo of Narwal
heeft beslist dat ze genoeg leidersjaren achter de rug heeft en gaat het wat
rustiger aandoen bij de stam. We zijn Keeo of Narwal dankbaar voor alles
wat ze voor de scouts heeft gedaan, BEDANKT NARWAL!!! Nu de oude Keeo
Bevertje van het Jaar
1.
Gil Declerq

Sportproeven

2.

Thea Parker

3.

Verschelden Robbe

Goud

Gil Declerq

Zilver

Quincy De Boever

Brons

Thea Parker

weggaat, is er plaats voor een nieuwe Keeo. Malac neemt nu die plaats in,
Saïga of Regenboog blijft ook nog bij de bevertjes! Dat is nog niet alles, we
krijgen nog gezelschap  Hinde of Bulle en Panda of Tictac komen ons
vergezellen. Ik weet zeker dat het een prachtig jaar zal worden !!
15 augustus 2009
Aan alle schitterende dagen komt een einde. Vandaag was het tijd om naar
huis te keren. Niet dat de beverkes dat zo erg vonden  het kon niet snel
genoeg gaan voor sommigen. Het ging allemaal nogal snel (voor de leiding,
niet voor de bevertjes). Vlug vlug eten, de valiezen in de auto en hup naar
het station. We moesten niet al te lang wachten of daar kwam onze trein al
aan. Iedereen op de trein en zwaaien naar de eenheidsleiding die ons
afgezet had, dank je !! Iedereen was redelijk rustig op de trein, wat zou je
willen na zo’n avontuurlijk kamp in de bossen. In Antwerpen moesten we
lopen naar de andere trein. Keeo zei: “We hebben zeker nog 10min”, maar
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toen Malac op het bord keek waren het er plotseling nog maar 3. De
minuutjes lopen niet van het bord af, dus verkeerd gekeken Keeo... Het kan
iedereen overkomen, maar het gevolg was dat Malac, die 3 valiezen en 2
veldbedden rond haar nek had hangen, mocht lopen om de andere trein te
doen wachten. Dan vroegen ze: “Waarom ben je zo buiten adem??” We zijn
er uiteindelijk toch geraakt  dat was het belangrijkste. Nu kwam Gent
stilaan dichter en dichter en werden de kindjes luidruchtiger en
luidruchtiger.. Hoe zou je zelf zijn !!
Daar was de Dampoort in zicht! Het enige dat we de bevertjes vergeten
vertellen waren, was dat ze pas mochten beginnen roepen eens ze van de
trein waren :p
Geen probleem, de bevertjes (teerpootjes) waren allemaal veilig
aangekomen !!
Tot de volgende allemaal !!
Het grootkamp zit erop voor de kindjes.. Nog een jaartje wachten en dan zit
je terug in het grote bos in een tent. Ik hoop dat iedereen veel plezier en
leute heeft gehad !! We doen meer dan ons best het zo aangenaam mogelijk
te maken.
Daarvoor zorgt niet enkel de leiding, maar ook de stam en de
eenheidsleiding. Het is niet omdat ze de meeste dingen achter de schermen
doen, dat ze moeten vergeten worden.. NEN HELEN DIKKEN DANK JE VOOR
ALLES !!! Dat is nu wel zeer gepast !!
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Programma september‐december
Jaja een nieuw jaar betekent ook een nieuw programma. De vriendjes van
het woud fluisteren me juist in het oor wat ze de komende maanden in
petto hebben voor de bevertjes. Maar ze vertellen mij maar een heel klein
beetje. Hier komt het :
Steeds meebrengen voor iedere vergadering: 0,5 of 1 euro voor een
koekje en drankje en een regenvestje..
Zaterdag 05/09/2009
Vergadering van 14u00 tot 17u30. Vandaag leren we elkaar kennen aan de
hand van veel spelletjes. Ook krijgen jullie de nieuwe leiding te zien.
Zaterdag 12/09/2009
Vergadering van 14u00 tot 17u30. We gaan vandaag veel spelen en elkaar
nog een beetje beter leren kennen.
Zaterdag 19/09/2009
Vergadering van 14u00 tot 17u30. Vandaag gaan we kennismaken met de
Vriendjes van het Woud in het park van Mariakerke en natuurlijk veel
spelen.
Zaterdag 26/09/2009
Geen vergadering.
Zaterdag 03/10/2009
Vergadering van 14u00 tot 17u30. We gaan naar de Nieuwe Wandeling en
luisteren naar het 1ste deel van de Vriendjes van het Woud.
Zaterdag 10/10/2009
Vergadering van 14u00 tot 17u30. We leren onze tandjes poetsen en de
veters knopen. Meebrengen: tandenborstel en tandpasta mee + liefst
schoenen met veters aantrekken.
Zaterdag 17/10/2009
Vergadering van 14u00 tot 17u30. Vandaag gaan we de speeltuin
verkennen in de Nieuwe Wandeling.
Zaterdag 24/10/2009
Vergadering van 14u00 tot 17u30. Nu luisteren we naar het 2de deel van de
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Vriendjes van het Woud en gaan we kennismaken met de bevereisen.
Zaterdag 31/10/2009
Herfstkamp > Van 31 oktober tot en met de 4de november
Zaterdag 07/11/2009
Geen vergadering
Zaterdag 14/11/2009
Vergadering van 14u00 tot 17u30. Vandaag leren we de spoortekens aan en
doen we daarrond een sporentochtje. Veel spelen zit er natuurlijk altijd bij.
Zaterdag 21/11/2009
Vergadering van 14u00 tot 17u00. We gaan vandaag luisteren naar het 3de
deel van de Vriendjes van het Woud en spelen er een groot spel op.
Zaterdag 28/11/2009
Geen vergadering
Zaterdag 05/12/2009
Vergadering van 14u00 tot 17u30. Vandaag komt de Sinterklaas op bezoek,
dus braaf zijn é !!
Zaterdag 12/12/2009
Vergadering van 14u00 tot 17u30. We luisteren naar het 4de deel van de
Vriendjes van het Woud en spelen er een groot spel op.
Zaterdag 19/12/2009
Vergadering van 14u00 tot 17u30. We gaan knutselen en we gaan iets
maken voor kerstdag. Meebrengen: voorwerpen om mee te knustelen
die te maken hebben met kerstdag.
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Artikel Teerpoten Groot Kamp 2009
Vrijdag 7 augustus
Zoals gewoonlijk werd er verzameld op de parking van de begraafplaats
van Wondelgem. De valiezen werden ingeladen en niet veel later reed de
bus weg richting eindebestemming: Kattenbos (Lommel). Na minder dan 2
uur rijden kon iedereen uitstappen en genieten van het Limburgse zonnetje.
En genieten was het, want het kwik wees +/‐ 27°C aan, dus dat beloofde
voor de rest van de dag en het kamp. Nadat de valiezen naar het
teerpotenkamp gesleurd waren, werd voor elk nest een tent aangeduid,
waarna de teerpoten hun eigen bed moesten installeren. Bij de één ging dit
al beter dan bij de ander, zo moest Laurian Schram bij zijn bed enkel aan
de poten trekken om het volledig slaapklaar te krijgen, bij Myrthe
Verheyden kostte het bloed, zweet en tranen van Wontolla om dan toch
maar die laatste triangel in haar bedje te krijgen. Maar na een half uurtje
was iedereen klaar en ging in de zithoek zitten om te luisteren naar Hathi
die alle kampreglementen overliep. Na deze korte opfrissing, begonnen al
veel maagjes te knorren dus schoven we onze beentjes onder tafel en lieten
we ons eerste feestmaal aanrukken. Na het eten en de afwas hielden we
even platte rust, zodanig dat ons eten kon zakken.
Even later, kwam echter een meisje snikkend de zithoek binnengewandeld.
Ze heette Shenandoah en was de vrouw van Buffalo. Ze huilde omdat ze
daarnet haar man zag met een andere vrouw. Tippi‐wan was de nieuwe
minnares van Buffalo, maar zij was enkel uit op zijn geld en vele andere
bezittingen. Buffalo was natuurlijk verblind door de zeer mooie
verschijning en zag het gevaar van de zaak niet in. Nadat Shenandoah haar
verhaal had gedaan aan de teerpoten kwam Winitoe langs. Hij was enkele
maanden op afzondering geweest om te bezinnen over zijn voortbestaan en
besloot de teerpoten te helpen om Tippi‐Wan te vangen en Buffalo de echte
waarheid te vertellen van haar bedoeling. Dit deden ze door een
waarheidsdrankje te maken dat ze over de bevallige Tippi‐Wan moesten
gieten. Je kon het waarschijnlijk al raden, maar door het toedoen van de
teerpoten bleven Buffalo en Shenandoah samen en leefden ze nog lang en
gelukkig. Na dit avontuur, werden de teerpootjes getrakteerd op een lekker
glas koude melk en een heerlijk koekje. Van al dat ravotten werden we
natuurlijk vuil dus trokken we met z’n allen naar de wasblok. Milo De Vos
verloor onder de baan zijn washandje, zijn onderbroek en zijn kousen, En
de dag erna opnieuw , en de dag daarna ook. Hoe gaat dat allemaal é… ;‐)
Net na het verhaaltje over een zieke koning die enkel door het sleutelkruid
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gered kon worden, kwam er een koning de zithoek binnengewandeld. Hij
was ziek! De enige die nog hulp kon bieden was de wonderdokter, die
prompt sleutelkruid voorschreef. Wie anders dan de teerpoten moesten die
arme koning helpen. Dit moesten ze doen door een pad te volgen langsheen
de meest bizarre plaatsen. Na een helse tocht, werd dan toch het
sleutelkruid gevonden om de koning te redden van de dood. Genoeg
avontuur beleefd vandaag om met een voldaan gevoel onder de slaapzak te
kruipen en met een gelukzalige glimlach in te dommelen.
Zaterdag 8 augustus
Niet het gejengel van een wekker, maar een zachte stem maakte de
teerpoten één voor één wakker. Na een verkwikkende turnles, een stevig
ontbijt en de vaste inspectie was het tijd voor het goeie ouderwetse
bosspelen. Eerst enkele georganiseerde spelletjes, daarna vrij spel. Het was
dorstig weer, en dat voelde iedereen. We keerden terug om onze dorst te
lessen en konden direct daarna aanschuiven voor alweer een stevig maal.
Na het middageten, werd de leidersploeg voor een middagje versterkt door
enkele van de Verkenners/Gidsen. Veel hebben we niet van hun gezien
want plots moesten de teerpoten helpen met het zoeken naar Kuifje. Die
was namelijk spoorloos sinds hij in Amerika tussen de indianen zat. De
teerkl…, teerpootjes (die Haddock met zijn versprekingen altijd) brachten
dit avontuur als gewoonlijk tot een goed einde en vonden Kuifje terug. ’s
Avonds stonden de teerpoten weer eens ten dienste van hulpzoekenden.
Deze keer was het agent Willy die ze om hulp vroeg. Burgemeester Marrat
was vermoord en Willy leidde het onderzoek. Na een zoektocht naar
bewijsmateriaal en een tochtje richting labo, moesten de teerpoten gaan
slapen. Hathi, die de
teerpoten was
tegengekomen in het
commissariaat, zei
dat politiewerk veel
te gevaarlijk is, en
nam ze mee om
iedereen lekker dicht
in te stoppen.
Zondag 9 augustus
*GEEUW*… was het
alweer 8u00?? …
Wacht eens
even…vandaag
komen mama en
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papa!!! JOEPIE!! We waren nog maar goed en wel opgestaan en de mama’s
en papa’s sijpelden stelselmatig ons kampterrein binnen. En plots
verscheen er ook een achterkomertje: Amina Bostyn. Haar bedje werd
direct geïnstalleerd en daarna vertrokken we met z’n allen het bos in. Tijd
voor een beetje morele opvoeding. Dit keer ging het over school: ga je graag
naar school?, wat doe je graag op school?, wat wil je later worden?,… Bij
deze laatste vraag kregen we soms een heel verrassend antwoord. Zo wil
Laurian Schram een metser worden en wil Lisa Deschrijver directrice
worden. Jawadde dadde!! Na dit moment van (lichte) bezinning begon de
honger (en volgens mij de honger naar het weerzien met de familie) weer te
knagen en gingen we in sneltempo richting stamvlakte. Het weerzien was
vreugdevol en terwijl wij appelmoes met worst aten, zaten moeke en vake
gezellig in het zonnetje te genieten van een barbecue. Na al dit smullen was
het tijd voor het middagspel. Iedereen werd verdeeld in groepen en moest
opdrachten gaan uitvoeren op verschillende plaatsen in en rond het terrein.
Na een spannende finale bleek de groep van de familie Eeckhout (alweer)
winnaar van het eenheidsmiddagspel. Saai :‐p Nadat mama en papa
afscheid namen (bij de één ging het al beter dan de ander, nietwaar Yan
Goffeau) gingen we ons weer eens gaan wassen. Ditmaal mocht het eens
vlug gaan, dus stelden we iedereen onder de tuinslang als geïmproviseerde
douche. Sommigen vonden het heerlijk (nietwaar Lars Hostens ;‐) )
anderen vonden het een pak minder (nietwaar Laurian Schram ;‐) ).
Uiteindelijk telt enkel het eindresultaat en dat was dat iedereen proper aan
tafel kon. Toen het begon te schemeren, kwam plots commissaris Georges
aangesneld. Hij vertelde dat agent Willy (zijn beste speurneus) ontvoerd
was de dag ervoor. De teerpoten konden die arme agent Willy toch niet
zomaar aan zijn lot overlaten. De commissaris had de gouden schoenen van
één van de ontvoerders gezien en ging samen met de teerpoten richting
schoenenwinkel om te vragen aan Prosper (de schoenenverkoper) als hij
onlangs geen gouden schoenen had verkocht. Prosper zei dat hij niet kan
denken in een rommelige schoenenwinkel, dus moesten de teerpoten alle
schoenen sorteren op maat en soort. Niet zo eenvoudig, maar gelukkig was
er Stacey De Vuyst om met arendsogen toe te zien als alles goed stond. Na
deze opdracht zei Prosper dat “Smerige” Tony gouden schoenen had
gekocht waarna Georges besloot om hem eens op te zoeken. Toen Georges
bij Tony aankwam, ging er plots een schot af en liep Tony gillend weg en…
kwam agent Willy aangewandeld. Die nam de teerpoten mee naar hun tent
omdat het véél te gevaarlijk was. Slaapwel!
Maandag 10 augustus
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Geritsel aan de tenten, klokslag 08 uur: tijd om op te staan lieve kindertjes.
Sommigen konden niet geloven dat ze weeral moesten opstaan, zo hadden
we toch ook enkele doorslapers op kamp zoals Amina Bostyn. Al zou er
een bom ontploffen naast haar tent dan nog lag zij lekker uit te slapen in
haar slaapzakje. Na een chaos van jewelste was iedereen toch tijdig in de
zithoek geraakt. De meesten waren het al gewoon nu de vierde dag aanbrak
maar Marthe Michiels was niet altijd even wakker, ze was zelfs die
ochtend gewoon tegen een boom gelopen, gelukkig niet hard zo op haar
nuchtere maag. Maar bon we konden toch nog beginnen aan onze
ochtendgymnastiek die gegeven werd door Hathi. En ja hoor als Hathi goed
geslapen heeft dan gaat hij er vanuit dat iedereen goed geslapen heeft, dat
konden we merken aan zijn halsoverkop angstaanjagende niet‐
nabootselijke bewegingen. Gelukkig vielen er geen gewonden maar
knorden onze maagjes.

De stam was natuurlijk al weer vroeg in de weer geweest om tijdig alle
boterhammetjes te smeren. Deze ochtend konden we genieten van een
boterham met een stuk chocolade naar keuze. We vreesden voor een tekort
aan chocola maar brachten toch nog enkele repen terug, die overmoed toch
altijd bij teerpoten… Na het ontbijt volgde de inspectie die al beter verliep
dan de vorige dagen. Daarna konden we ons gaan verfrissen voor een
kattenwasje. Nadien speelden we nog enkele kleine spelen ter opwarming
van het middagspel. Na een superzalige siësta was het tijd voor een
middagspel… of toch niet, want deze middag stond alles in het teken van
sport. Onze kampelijkse sportproeven stonden op het programma. Iedereen
kleedde zich zo sportief mogelijk, alhoewel wij sommigen toch nog
betrapten met hun laarzen of crocs aan. Bij de sportproeven is het niet de
beste die met het goud gaat lopen maar degene die het meeste progressie
maakt gedurende de drie kampen. Dus iedereen deed zijn uiterste best. Niet
alles liep foutloos…. Leon Tack verstoorde even de rust in de groep met een
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spectaculaire val, Leon moest naar de dokter en werd genaaid aan zijn kin,
maar dapper als hij is besloot hij het kamp niet te verlaten. Wat een
dappere kerel toch die jongen, maar in het vervolg toch een beetje
voorzichtiger zijn hé Leon!!! Na de sportproeven was het tijd voor een
welverdiende rust want iedereen had zijn uiterste best gedaan. Dus genoten
we van ons vieruurtje met een frisse tas melk mmmmmmmh (lang leve de
generator in het bos!!!)
Na het vieruurtje gingen we ons wassen, deze maal niet gewoon aan de
kraan maar onder een douchestraal die even koud was als het water dat uit
de wasblokken kwam. Dus beste mama’s en papa’s vanaf NU kan u de
kinderen onder de douchestraal in de tuin zetten. Na de heerlijk koude
douche was het tijd voor het avondmaal, we kregen soep en brood en
genoten er met volle teugen van. Nadien luisterden wij naar een verhaal in
de zithoek aten we onze kantine op en gingen we gaan slapen, of toch niet?
Nee hoor de teerpoten werden alweer opgeroepen om de politie bij te staan
i.v.m. een moordzaak op één of andere burgemeester u vraagt maar eens na
aan de kids… Daarna kropen we in ons bedje en sliepen we tot de volgende
ochtendgloren.
Dinsdag 11 augustus
Nadat de leiding de tenten had opgemaakt en de kinderen had gewekt, werd
er verzameling geblazen in de zithoek. Nog voordat de leiding goed en wel
in de zithoek zat, zat er toch al een teerpoot in de zithoek, het was Lars
Hostens. Die ochtend werd zeker het snelheidsrecord verbroken kleren
aandoen, Lars jij zou Usain Bolt nog een lesje kunnen leren. Voor we het
wisten was Mor bezig met zijn turnles. Man man man afzien gelijk de
beesten of waren we gewoon nog niet goed wakker… Nu ja ik denk dat het
dit wel was geweest. Als ontbijt kregen we speculoos, alweer vlogen de
pakketjes erdoor alsof het zoete koek was… Alleman vroeg zich af hoe het
kon dat die teerpoten zo veel konden eten… De teerpoten verbaasden jan en
alleman. Hoe kleiner ze waren hoe meer ze konden eten blijkbaar. Daar kon
Robin Vercauteren zich zeker in vinden. De leiding heeft hem zelfs een
paar keer moeten remmen want ze vroegen zich af waar die jongen al die
boterhammetjes stak. Na het ontbijt maakten we onze inspectie klaar en
konden we nog eventjes genieten van de heerlijke zon. Het laatste halfuur
voor het middageten kregen we even vrij van de leiding om te doen wat we
wouden, nooit geziene luxe. Wat we zagen was super, van het ene uiterste
tot het andere. Prachtig om te zien hoe sommigen echt op gingen in hun rol
als ridder… Natuurlijk waren er ook een aantal vlegels die de leiding
constant pestten zoals Merel Geyskens, Amelie Michiels en Stacy De
Vuyst een onafscheidelijk trio. Ze waren als bijen rond een ruiker bloemen.
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Echte plakvliegen ik kan er geen beter woord voor vinden maar ook dit had
dan wel zijn charmes…
Na het middagmaal konden we onze kaartjes schrijven indien we dit
wouden of moesten… Sommigen schreven toch een grappige boodschap op
zoals Jannes Depoortere die duidelijk nog een onderonsje had met zijn
meter. Ooooh man toch wat heeft die Jannes Depoortere toch een gevoel
voor humor, zo was zelfs de leiding op geen enkel moment verveeld. Deze
middag speelden we wel een middagspel dus iedereen kon zich weer
opdirken en zijn indianenkledij aandoen. Deze middag moesten we sjamaan
Sjors helpen met het uit verdoving brengen van een patiënt die iets te veel
verdoving kreeg. Met toeters, stroomstokken en een vloeibaar goedje is het
uiteindelijk gelukt. Sjamaan Sjors was ons eeuwig dankbaar. Geen probleem
Sjors, daarvoor zijn er teerpoten op kamp
;‐) Na een kom soep en wat sneden brood gingen we ons wassen, deze keer
wel aan de kraan waar bij sommigen een groot ongenoegen klonk omdat zij
gisteren onder de sproeier konden, behalve Laurian Schram die was echt
gelukkig dat hij het koude niet moest trotseren… We speelden ’s avonds nog
een avondspel met de rest van de eenheid. Er waren namelijk buitenaardse
wezens geland die ons een uur de tijd gaven om hen te verslaan, anders
zouden ze de volledige wereld uitroeien. Over ons lijk, dacht iedereen en we
begonnen met het maken van een supersonisch zwaard en dito harnas. In
een uurtje was de klus geklaard en offerde Ooievaar zich op om te vechten
tegen het hoofd van de aliens. Onze stoere Ooievaar klaarde de klus en was
de held van de dag. Dus gingen we allemaal maar vredig slapen.
Woensdag 12 augustus
Vandaag stonden we op in ons uniform, want vandaag was de dag dat we op
onze jaarlijkse explo
gingen. We namen een
stevig ontbijt en
maakten vlug onze
inspectie zodat we niet
veel tijd verloren op ons
strak schema. Wat is nu
eigenlijk zo een explo…?
Op een explo gaan de
teerpoten op stap met de
leiding. Ze moeten een
wandeltocht maken met onderweg vele avontuurlijke verassingen en plotse
wendingen. Als eerste vertrok het nest van Hathi, al gauw bleek dat ze er
niet zo gemakkelijk vanaf gingen komen. Ze moesten niet enkel letten welke
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weg ze op gingen maar ze moesten ook kleine vraagjes oplossen. De vragen
gingen vooral over het verloop van de tocht.
Zo tegen het middaguur begonnen onze maagjes toch al een beetje te
knorren en bij sommigen sloop de vermoeidheid er toch wel een beetje in.
Maar de leiding had een speciaal middagpunt in gedachten, Frituur Njam
Njam en ja hoor het was superlekker. We aten er frietjes en frikadellen en
dronken er cola… een goede stevige maaltijd voor het vervolg van onze
tocht. Na het middagpunt nam de leiding het heft in handen en besloot een
stevige pas aan te houden. Velen sneuvelden bijna tot plots iedereen de
uiteindelijke beloning zag… een super mega coole speeltuin waar de leiding
zelf gek op was. Iedereen kreeg de vrijheid om te gaan en staan waar hij
wou, natuurlijk moest je op de speeltuin blijven. We speelden tot iets na het
vieruurtje wat eigenlijk een vijfuurtje werd. Nadien gingen we met de bus
naar het kampterrein terug. Aangekomen op het kampterrein hadden we
maar even de tijd om onze spullen weg te leggen, want nadien wachtte ons
een BBQ. We aten ons rond tot we niet meer konden, en wat we dan zagen
was toch even schrikken, teerpootjes die moe waren. Nu ja wat zou je willen
na zo een helse dag vol avontuur en vertier. Dus kropen we dan maar in ons
bedje want morgen wachtte er nog een verrassing op ons… rarara wat zou
dat nu zijn. Slaapwel
Donderdag 13 augustus
ZWEMMEN!!!! Dat stond vandaag op het programma. En niet zomaar in het
eerste het beste zwembad. We gingen namelijk naar een subtropisch
zwembad in Overpelt, samen met de wolven en de
jongverkenners/jonggidsen. Rond kwart na elf moesten we de trein op om
op tijd in het zwembad te zijn, dus moesten we direct na de inspectie al
vertrekken. Zo rond een uur of twaalf kwamen we toe aan het zwembad,
waar we eerst nog boterhammetjes verorberden zodat we sterk stonden
voor we het water indoken. Dolle pret zijn eigenlijk de enige woorden die
kunnen omschrijven hoe het was in het zwembad. Enkel Leon Tack moest
vanop het terras meekijken, aangezien hij met zijn wonde niet in het water
mocht. Gelukkig hadden de rest van de teerpoten al hun stripboeken aan
hem meegegeven, zodat hij zich geen moment hoefde te vervelen. Rond vier
uur was de lol er een beetje af en gingen we uit het zwembad om terug
richting kampterrein te trekken. Sommigen hadden liever nog wat langer in
de wildwaterbaan gezeten, is het niet Simon Meyskens, Balder Mervillie
en Milo De Vos.. maar je kan toch niet eeuwig in een zwembad blijven. Net
voor etenstijd waren we terug om volledig uitgeput terug krachten op te
doen in de vorm van kroketjes. Mjam, mjam.  Tot een avondspel is het niet
meer gekomen, want na het avondspel lag zowat iedereen met zijn hoofd op
UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – SEPTEMBER 2009 TOT NOVEMBER 2009
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: DE MEYER MICHAEL– RALINGEN 53 – 9940 EVERGEM

32

tafel, moe van al het spelen in het zwembad. En, aangezien er nog
vermoeiende dagen op komst waren, was er wijselijk besloten om eens
vroeg onder de veren te kruipen.
Vrijdag 14 Augustus
Vandaag was het overgang. Dat wil zeggen dat de oudste teerpoten de tak
moeten verlaten en overgaan naar de wolven. Gelukkig kregen we er
nieuwe bevertjes bij. We kregen er zelfs een nieuw kindje bij: Liza, de
dochter van Cotinga. Ook vindt er steeds een verschuiving bij de leiding
plaats. Zo verlaat Wontolla (Saki) ons (maar hij zal wel actief blijven bij de
stam) en gaat Nilghaï (Cholo) over naar de wolven. Mustang en Fret
komen over van de verkenners en zijn nu leiding bij de teerpoten. Overgang
is ook de dag van de prijzen. Bij de sportproeven kreeg Simon Verschelden
goud, Merel Geyskens zilver en Andreas Vega Trabucco brons. Het nest
van het kamp was blauw. Teerpoot van het jaar was Paulien Mens en
omdat zij overgaat naar de wolven moest er op zoek gegaan worden naar
een andere Grijze Broer/Zus en dat is Merel Geyskens geworden. Proficiat
aan iedereen! Tijdens het middagspel moesten de nieuwtjes bewijzen dat ze
de naam teerpoot wel degelijk waardig waren en met glans slaagden ze
daar in.

Uiteraard werd de nieuw overgekomen leiding ook eens onder handen
genomen. Fret en Mustang werden lustig beschilderd door alle teerpoten
maar Yann Goffeau en Talin Lootens namen hier toch de hoofdrollen in
beslag. Tijdens het avondspel had een tovenaar de hulp nodig van de
teerpoten om de boze geesten uit het bos te verdrijven. Lars Hostens en
Leon Tack liepen steeds moedig vooraan en beschermden zo de nog ietwat
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bange overgekomen bevertjes. Gelukkig kende ook deze historie een happy
end en kon iedereen dus op zijn beide oren slapen.
zaterdag 15 Augustus
Overgang was gedaan dus dat wou zeggen dat iedereen tot het einde van
het kamp terugkeerde naar zijn oude tak. Vandaag was een bloedhete dag
en de beste remedie daartegen zijn waterspelletjes natuurlijk! Amélie
Michiels en Lisa Gythiel tonen zich uitermate strijdlustig met als gevolg
dat hun groep al snel de bovenhand haalde bij het eerste waterspelletje. Het
tweede deel bestond uit worstelen op een (door water en bruine zeep)
glibberig zeil. Lisa Deschrijver haalde de overwinning binnen bij de
meisjes en Robin Vercauteren bij de jongens. Zij mogen zich vanaf nu
Teerpoot Wrestler Of The Year 2009 noemen. ’s Avonds kwam Harry Potter
net op tijd te hulp gesneld nadat Hathi door de donkere tovenaar Jozef
werd bezweerd met een cruciovloek (u allen welbekend uit de gelijknamige
boeken). Simon Meyskens wist exact wat te doen bij dit soort ongelukken
en is dus een waardige opvolger voor Harry Potter. Met de hulp van Simon
Verschelden , Ramon Demey en Andreas Vega Trabucco was het een
makkie om Jozef te pakken te krijgen en hem uit te leveren aan Harry
Potter.
zondag 16 Augustus
Nu het einde van het kamp wel zeer dichtbij kwam, was het tijd om te
beginnen aan de afbraak van het kamp. Dat wou dus zeggen vaarwel o zo
mooie glijbaan en bijhorende zithoek. Ondertussen waren er echter
spannende bezigheden aan de gang en werden enkele talenten ontdekt.
Myrthe Verheyden is een kei in het ontdekken van vriendjes tijdens Potje
Pas. Yan Goffeau en Talin Lootens zijn dan weer zeer gedreven in het
maken van dasringen uit schors en Amina Bostyn is de ideale
huisjesbouwer voor insecten. ’s Avonds werd traditioneel de
kampvuuravond gehouden als afsluiter voor dit alweer magische Groot
Kamp. Van al dat zingen, dansen en acteren werden we natuurlijk moe en
iedereen was dan ook blij als hij in zijn bedje mocht kruipen.
maandag 17 Augustus
Nog nul keer slapen! Vandaag mochten we terug naar de mama’s en de
papa’s die we toch zo gemist hebben. Gevraagd naar wie er gerust nog eens
tien dagen zou willen bijdoen stak Seppe Bovyn fier zijn hand op (volgende
keer dus twintig dagen kamp voor Seppe?). Bij het klaarmaken van de
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valiezen waren Leon Tack en Milo De Vos als eersten klaar en dat
helemaal zonder hulp. Na enkele uurtjes was het dan zover en konden alle
teerpoten veilig vertrekken met de bus richting Gent. Auf Wiedersehen!
Voor alle foto’s van het kamp, kan je natuurlijk terecht op onze website
waar er zeker en vast veel foto’s van uw kleine spruit te bewonderen vallen.
Wij wensen uiteraard de stam te bedanken voor de uitermate geslaagde
maaltijden voor ons Teerpootjes, zij vonden het allemaal geweldig! En wij
vergeten natuurlijk ook de eenheidsleiding niet te bedanken voor de
organisatie van dit sfeervol gebeuren. Doe zo verder 
Wontolla
Zorgeloze Saki

Reporters ter plaatse
Hathi
Intimiderende Yak

Mor
Gevatte Indri

Takleider

Hulpleider

Hulpleider

Programma Teerpoten september‐
december
5 September 2009, 14u00 tot 17u30
Vandaag leren we elkaar beter kennen en komen jullie ook te weten wat we zo
eigenlijk doen tijdens onze vergaderingen. Natuurlijk gaan we ook veel spelen.
Vergeet je 50 cent voor de cola niet.
12 September 2009, 14u00 tot 17u30
Vandaag krijgt iedereen een voorlopig nest aangewezen en leren we onze
nestkreten. Vergeet je centjes niet voor de cola.
19 september 2009, 14u00 tot 17u30
We maken een kleine verplaatsing om te spelen in de Groene Vallei. We krijgen ook
het eerste deel van het jungleverhaal te horen. 50 cent voor de cola.
26 September 2009
Geen vergadering
3 oktober 2009, 10u00 tot 17u30
We verzamelen om 10 uur stipt om dan met zen allen naar de Blaarmeersen te
gaan. Daar spelen we een groot spel…
Benodighdheden: lunchpakket, 50 cent en je tramabonnement of 1,25 euro pak
best ook je regenjas mee, je weet maar nooit.
10 Oktober 2009, 14u00 tot 17u30
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We spelen een spel op jungledieren en vandaag zullen sommigen onder de leiding
een andere naam krijgen…50 cent voor de cola niet vergeten.
17 Oktober 2009, 14u00 tot 17u30
We gaan naar ons terrein in wondelgem om daar te ravotten… vergeet je
tramabonnement niet en je 50 cent!!!
24 Oktober 2009, 14u00 tot 17u30
We herhalen onze jungledieren nog eens. We kunnen ook onze teerpoot‐eisen
afleggen. Vandaag wordt iedereen ook in een definitief nest gedropt… Vergeet je
centjes voor de cola niet!!!
31 Oktober 2009 tot 4 november 2009: Herfstkamp
7 November 2009, 14u00 tot 17u30
Omdat iedereen nog in de vakantiesfeer zit blijven we op dezelfde toonhoogte en
spelen we tot we niet meer kunnen. Vergeet je 50 cent voor de cola niet!!!
14 November 2009, 14u00 tot 17u30
Trek de stapschoenen maar aan want vandaag wandelen wij door het stad. Nene
niet zomaar een wandeling, we doen een sporentocht, als dit maar goed afloopt.
Centjes en jasje niet vergeten.
21 November 2009, 14u00 tot 17u00
We krijgen vandaag opnieuw de kans om onze teerpoot‐eisen af te leggen. Voor de
rest spelen we leuke spelletjes. Vergeet je 50 cent en je vest niet.
28 November 2009
Geen vergadering
5 December 2009, 10u00‐17u30
Wie klopt daar aan de deur… Vergeet je 50 cent niet en je jas!
12 December 2009, 14u00 tot 17u30
Deze week pakken we best onze turnpantoffels mee, want wij gaan onze
behendigheid eens oefenen. Vergeet je turnpantoffels,50cent en je jas niet.
19 Decemeber 2009, 14u00 tot 17u30
We spelen een laatste keer dit jaar, samen maken we er een leuk
eindejaarsvergadering van. Vergeet je centjes en je jas niet!
Indien je niet kan komen gelieve te verwittigen met een telefoontje op het nummer
0498/88.19.34 of met een emailberichtje op teerpoten@dezwaluw.org
Wontolla
Intimiderende Yak
Lorenzo Blom
Takleider Teerpoten

Artikel Wolven Grootkamp 2009
7 augustus
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Het was voor de meeste de grote dag vandaag! Het was namelijk de vertrekdag
van groot kamp. Bij vele wolven de eerste keer slapen in tenten, geen muziek,
geen tv en geen mama en papa die direct in de buurt waren  Na een
afscheidszoen en knuffel van de mamsie en de papsie konden we eindelijk
vertrekken. Op de bus deden de verhalen van de verre reizen direct de ronde!
Rond 11h arriveerde de bus aan het Kattenbos te Lommel. En wie stonden de
wolven daar op te wachten: jawel, Chil, Ferao, en Baloe. Verrassing! Die leiders
waren daar al een week op voorhand om er voor te zorgen dat de tenten al
opgesteld waren, er een zithoek was voor de wolven enz,… We maakten er direct
gebruik van, want in de zithoek kregen we te horen wat mag en wat niet op
kamp, wat te doen bij noodsituaties enz.
’s Middags werden de wolven na hun siësta meteen in hun indianenkledij in de
zithoek verwacht! Daar kwam een indiaan af met een koffertje. In dat koffertje
zat belangrijke informatie i.v.m. de ontvoerde squaw (die werd meegenomen
door de cowboys). De wolven moesten de indiaan volgen naar de 3 oude wijzen
en helderzienden om de code van het cijferslot te weten te komen! Na
verschillende proeven, die de wolven moesten doorstaan om de squaw weer te
vinden kregen ze de code. In dat koffertje zaten de papieren waar de squaw zich
bevond! De wolven konden na het inrekenen van de cowboys, de squaw weer
meegeven aan hun indiaanvriend. Vieruurtje!!!!
Na het vieruurtje was het tijd om nog eens te luisteren wat de wolven nog
wisten over de
techniek “sluipen”.
Men leerde de
“BASTOS GS” –
methode aan,
waarbij elke letter
staat voor een
aspect bij het
sluipen. Enkele
boterhammen en
een zangles later
vertelde Chil zijn
verhaal. Tijdens dit
verhaal kregen we
ook nog een
snoepje en een
drankje. Na een
strategisch avondspel over vampieren kon toch iedereen met een gerust gevoel
in zijn bedje kruipen!
8 augustus Het was 8u, de eerste nacht op een veldbed werd beëindigd door
Ferao, die de wolven wekte en ook een turnlesje gaf. Iedereen had wel trek in
een boterham met choco! Niet?  Na de dagelijkse inspectie en wasbeurt
leerden we van Chil morse en leerden we dasroof van Baloe! Bruno De Vos had
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nogal problemen met links en rechts bij het tekenen van pijlen, nietwaar Bruno
De Vos? Megane De Boever daarentegen zei dat haar zus een doek was gaan
halen om het krijtbord af te vegen bij de “vgt’s”(verbetering : vt’s of de stam),
wat wel hilarisch overkwam natuurlijk! Het was dan al middag dus kregen we
honger. Na een warme maaltijd en een middagdutje kregen we een tof spel van
de verkenners/gidsen. Bedankt jongens en meisjes! De kinderen vonden de
cowboy‐ en indianenstrijd tof! Na het vieruurtje was het tijd voor de
sportproeven, verspringen en hoogspringen, af te leggen. Hierbij viel op dat de
familie Stroo goed scoorde! Proficiat aan beiden…
Cato Dambre was dan weer goed in hoogspringen, wat een lenige meid! Nu al
dat sporten achter de rug was, was het weer tijd voor een lekkere boterham met
soep! Na de Bik was het weer tijd voor een zanglesje en een verhaaltje van onze
liefste leider Ferao. Alle Wolven zaten
rustig in de zithoek toen uit het niets 5
gekke barbies kwamen! Ze wouden
een strijd houden met de wolven, die
moesten zoveel mogelijk fans maken
door tactisch te spelen! Na een uurtje
of 2 was het al duidelijk dat de barbie
met de grootste cup gewonnen had.
Daarna was iedereen waanzinnig moe
van rond te lopen, dus kropen we
verstandig in ons bedje. Slaapzacht!
9 augustus
Alweer een nieuwe dag aangebroken.
Onzen Baloe wekte ons en maakte er
een uitgebreide turnles van. Als ontbijt
kregen we deze keer speculaas op de
boterham. De wasblokken bewezen
weer eens hun nut, toen we na een
kwartiertje blinkend de inspectie
voorbereidden. Het was weer een
prachtige dag, gelukkig want het was
vandaag bezoekdag voor de ouders.
Zondag is altijd de dag van de morele
opvoeding! Dit jaar ging het over
milieuvervuiling. De Wolven mochten
hierbij elk eens hun zegje doen wat zei
vonden van vervuilen enz.… Het was al
rap etenstijd! Heerlijke worst met appelmoes en kleine patatjes! De ouders
daarentegen kregen een heerlijke BBQ! Na het eten mochten de kinderen bij hun
“oudjes”. Het eenheidsmiddagspel was dit jaar van de VG’s : de kinderen
mochten samen met hun ouders leuke opdrachten vervullen, waarmee ze tijd
konden winnen of verliezen… uiteindelijk won de groep van familie Eeckhout,
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zoals elk jaar! Na het afscheid van de ouders (bij de ene met een traantje, bij de
andere niet) was er de techniek sjorren: Ferao en Bagheera legden uit hoe je
moest beginnen aan een sjorring, met welke knoop je moet afwerken, enz..Na de
uitleg mochten de wolven zelf proberen sjorren. Ik moet zeggen bij de meeste
lukte dit vrij vlot! ’s Avonds werden de Wolven in 2 groepen verdeeld: enerzijds
de dieven en anderzijds de politie. De bedoeling was om alle ontsnapte boeven
terug in de gevangenis te steken! Na bepaalde tijd ruilden de groepen van
functie. Dit spel viel wel in de smaak bij vele Wolven, als flik maar vooral als boef
 Slaapzacht kindjes van me!

10 augustus
Vandaag kregen de Wolven de stem van Akela als wekker te horen en zorgde ze
ook voor de ingrediënten van een stevige turnles. De sportschoenen mochten
ook al aan de voeten voor deel 2 van de sportproeven: 60m/100m en 400m
lopen. Vandaag was de laatste kans om je kansen op een sportprijs te winnen te
verhogen. De sportprijs wordt berekend door te kijken naar de evolutie van je
prestaties gedurende het jaar. Voor de winnaars, zie verder. Bij de 100m waren
Merel Stroo en Arne Bovijn super‐rap! Bij de 400m was Ferre Lust dan weer
de rapste zo zie je, er zijn sportieve Wolven in de tak!
Na ons middagmaal en de siësta was het zo warm dat we in de plaats van een
middagspel waterspelletjes speelden! Dit was echt fun fun fun, nietwaar Rénee
Rombauts  Om 16 uur was een koekje met een beker melk wel op zijn plaats.
Daarna leerden we van Ferao klimmen op een commando koord! We kregen te
horen welke verschillende manieren er waren om verticaal te klimmen. De
Wolven die aan het wachten waren, zochten samen met Chil en Baloe naar
goede grappen voor op de kampvuuravond. Na het avondeten kregen we een
verhaaltje te horen uit het boek van Paul Van Loon “De griezelbus”. We hadden
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weer onze donkere avondkledij aangedaan want dit kwam van pas bij het
avondspel genaamd “de sluipoorlog”. Kort samengevat moest iedereen sluipen
naar andere kampen en zoveel mogelijk geld verzamelen! Na al dat sluipen
kropen we met /of zonder knuffel in ons vertrouwde bedje!
De Wolven werden zachtjes gewekt door Bagheera. Vele wolven stonden nog te
slapen bij de dagelijkse turnles. Na het dagelijkse ritueel van eten + wassen en
inspectie was het tijd voor techniek morse (Deel 2) en techniek bericht
overbrengen. ‘s Middags was het een middagspel met allerlei opdrachten dat de
Wolven moesten uitvoeren. Ze werden verdeeld in 4 groepen en gingen elk mee
met een leider!Bij mij in de groep werd het wel duidelijk dat Bruno De Vos en
Sven Demuynck dierenvrienden waren. Na dit spel moesten we ons haasten
naar het stafkamp want de boswachter Luc stond klaar om ons een interessante
rondleiding te geven in het bos. Bedankt…Luc! ’s Avonds zongen we enkele
liedjes na het eten en vertelde Baloe zijn verhaal met het uitdelen van hun
snoepjes als vervolg. Na een vermoeiend eenheidsavondspel, waarin we snel
even de wereld hadden behoed voor een buitenaardse aanval, viel iedereen in
slaap als een roosje in zijn slaapzak!
12 augustus
Woensdag! Explodag. Een hoogtepunt van het grootkamp was aangebroken,
vandaag was het EXPLO!!!De Wolven gingen vandaag Lommel eens onveilig gaan
maken  grapje. Na een korte inspectie en een kattenwasje vertrok het eerst
nest richting stad! Ieder nest wast voorzien van een perfect uniform, een
fluovestje en een leider om de kindjes te begeleiden. Als de Wolfjes weten dat ze
naar de frituur mogen, stappen ze altijd flink door. Tijdens de tocht moesten ze
ook vragen oplossen en opdrachtjes uitvoeren langs de baan, maar wel op een
veilige manier natuurlijk. Rond 13u ’s middags zat iedereen te genieten van zijn
welverdiende pakje frieten met een lekkere frikadel. Na de frituur was het tijd
om naar de speeltuin te gaan! Daar konden zowel de bevertjes, de teerpoten en
de wolven zich eens laten gaan! Van de glijbaan naar de schommel en
omgekeerd! Je kent dit wel. De terugkeer naar het kamp was voorzien met de
bus, gelukkig maar . Aangekomen op het kampterrein konden we genieten van
een lekkere BBQ die Baloe en Bagheera voor hen had voorbereid samen met de
stam! DANKUWEL! Iedereen kreeg een worst en een hamburger op een broodje,
rijkelijk overladen met groentjes en saus. We genoten ook van een frisdrankje,
waarvan een gulle gever ons meer dan genoeg van had gegeven. Daarna
speelden we nog wat spelletjes! Iedereen was al redelijk moe dus gingen we op
tijd naar bed.
13 Augustus
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Vandaag was het weeral een super toffe dag! We gingen namelijk gaan
zwemmen naar het zwembad in Overpelt “ Dommelslag”. We vertrokken dus na
de inspectie samen met de teerpoten te voet naar het station! Een ritje met de
trein bracht ons van Lommel‐ station naar Neerpelt‐station en op nog geen 5
minuten staptijd verder stonden we al aan het zwembad. Voor we het zwembad
betraden, aten we eerst nog een boterhammeke voor ons terplaatste gesmeerd
door de leiding! Het is geen gewoon zwembad maar echt wel een luxe zwembad
met een wildwaterbaan, bubbelbaden, golfslagbad, sauna,… Achteraf kregen we
nog een vieruurtje dat Bagheera had meegebracht met de auto. Terug in het
kamp was
het al
direct tijd
om te gaan
eten.
Achteraf
kregen de
oudste
wolven
nog een
uitleg over
hoe je een

jagersvuurtje moest maken, heel belangrijk voor bij de jvg’s! Aaron Dierckx
was een echt vuurwonder! Na het avondspel was iedereen vermoeid van het
zwemmen, dus => slaapzakje binnen!
14 augustus
Na 2 super leuke dagen was het vandaag “The big day”, want vandaag was het al
overgang. Alle takken verzamelden om 10u op de open vlakte bij het
jongverkennerskamp in 1 grote U‐formatie. Onze eenheidsleider Baribal kreeg
het woord en leidde de overgang in. We kregen te horen wie een brevet of
sportprijs had gewonnen, wie overging, hoe het nieuwe leiderskader er het
volgend jaar uit zou zien, enz… Voor de Wolventak vermeld ik graag nog deze
dingen:
Uitslag Sportprijs van het jaar:
Goud : Megane De Boever
Zilver : Arne Stroo
Brons : Raoul Rombauts
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Grijze Broer is dit jaar Arne Stroo geworden.
Brevet eerst ster : Rozan Michielsen en Aaron Dierckx
Brevet van Zilveren Wolf voor: Dino Coppens en Cato Dambre
Zilveren Wolf word je als je 2 sterren en minstens 3 badges hebt behaald. Dit is
het hoogste wat je kan behalen bij de Wolven en je mag het teken ervan voor
altijd op je hemd dragen. Proficiat dus aan beiden!
Tot slot de “overgangers”
Wolven die overgaan naar de Jongverkenners / jonggidsen :
Dino Coppens, Aaron Dierckx, Merel Stroo, Jana De Boever, Cato dambre,
René Rombauts, Sven Demuynck en Vera Zilyas
Naast een handvol teerpoten kregen we ook 2 nieuwe leiders bij onze tak:
Leeuw en Cheetah (Welkom!). Cholo komt daar ook nog bij, maar die zat al bij
de teerpootjes.
We zongen het afscheidlied en de jaarlijkse traantjes waren al snel
zichtbaar.Vandaag speelden de overgekomen Teerpoten een hele dag met ons
mee en verlieten de 8 oude Wolven voor 1 dag de tak. Eerst aten we spaghetti
met veel kaas als middagmaal, dan was er een siësta. Bij het middagspel was het
de bedoeling om de nieuwe leiding wat vuil te maken! Dat vonden zowel de
nieuwe als de oude Wolven super tof natuurlijk! Na het vieruurtje speelden we
enkele kleine spelen, terwijl de nieuwe Wolven hun teerpooteisen konden
afleggen. ’s Avonds werd Akela ontvoerd door vampiers en gebeten! De Wolven
moesten een tegengif vinden en konden dit verkrijgen bij de waarzegster, ze
werden begeleid door pater Jozef! Die heeft alles in goede banen geleid!
Uiteindelijk konden ze Akela besmeuren met het mengsel en dit had een effect
op haar. positief wel te verstaan! Zo konden zowel de nieuwe als de oude wolven
met een gerust hartje in hun bedje! 
15 augustus
De wekker van dienst was Bagheera en iedereen was vrij snel uit zijn/haar
bed!Na een leuke en energieke turnles was het tijd om een boterhammeke met
choco te verorberen!Na de inspectie en het wassen hebben we verschillende
spelletjes gespeeld tot het middagmaal. Na het middagmaal verliet Bagheera de
Wolfjes (de werkmens) Omdat de weergoden ons enorm gunstig gezind
waren, amuseerden we ons deze middag met waterspelletjes. De wolven
speelden verschillende waterspellekes die ze konden uitvoeren tot het
vieruurtje Hierna bereidden zowel de leiding als de Wolven de
kampvuuravond voor! s’Avonds speelden we het avondspel van Aaron
Dierickx, Dino Coppens of Mowgli en Vic Tack! Het was een vampierenspel!
Goed gedaan jongens Vervolgens gingen we voor de voorlaatste nacht ons
bedje opzoeken
16 augustus
De voorlaatste dag was aangebroken. Vandaag werd een groot deel van het
kamp al afgebroken, verder werd er nog een finishing touch aan de sketches
gegeven en veel spelletjes gespeeld. Het laatste middagspel was het
laddertornooi. De Wolven moesten zo hoog mogelijk met hun naam op de ladder
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hangen! Dit deden ze door proeven te doen tegen elkaar! Indien je verloor,
wisselde je van plaats met je tegenstander! Na deze laatste veldslag kwamen we
’s avonds allen samen voor de kampvuuravond. De grote vuren werden
aangestoken toen we stilletjes, maar naar het einde toe luid “vuuuuuuur!!!”
herhaalden. Tussen het zingen door bracht elke tak zijn sketches. Er werd heel
wat afgelachen en op het einde zongen we allemaal samen het avondlied.
Iedereen werd bedankt en het was tijd om naar dromenland te gaan.
17 augustus
Vandaag werden we voor de laatste dag van het kamp gewekt door onze
allerliefste Akela. Met gemengde gevoelens stonden we op. Enerzijds het
hunkeren naar het thuisfront, anderzijds het einde van het kamp. Na het ontbijt
werden de valiezen gemaakt, de velbedden afgebroken en luchtmatrassen leeg
gelaten. Na nog wat spelletjes gingen we iets vroeger dan normaal ’s middags
gaan eten en niet veel later hoorden we dat de bus er was. We sleurden onze
bagage in de bus en gingen in 1 grote cirkel staan voor het gebruikelijke
afscheidslied. Welnee‘t is geen vaarwel, wij zien elkander weer… enzovoort 
Voor de rest wil ik de hele kookploeg bedanken voor het lekkere eten! Maar
vooral BedankT! Baribal en je 2 collega’s Forel en Hert!
Na enkele jaren vol plezier verlaat onze Baloe (Albatros) de wolventak om een
nieuwe uitdaging aan te gaan als verkennerleider. We wensen hem een dolle tijd
bij de verkenners.
Bedankt voor alle leuke momenten! Voor ons zal je altijd een beetje Baloe
blijven…
Tot de volgende uitgave
Bagheera
Aangename Das
Assistent‐Takleider
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Programma wolven september‐december
Wat brengen jullie ELKE week mee?
• een donkere regenjas
• 50 eurocent voor de cola
• een tramkaart of € 1,60
• het mowgliboekje + Zwaluwzangbundel
• als de vergadering om 10u begint, moeten jullie ook een lunchpakket
meebrengen.
Zaterdag 12 september: 14u tot 17u30
Aangezien er veel nieuwe wolfjes zijn overgekomen houden we een
Kennismakingsvergadering boordevol leuke spelletjes.
Zaterdag 19 september: 14u tot 17u30
We maken kennis met het spannende eerste deel van het Mowgliverhaal. We
herhalen ook onze Teerpooteisen zodat iedereen een volwaardige wolf kan
worden.
Zaterdag 26 september: geen vergadering
Zaterdag 3 oktober: 10u tot 17u30
In een klein stationnetje ’s morgens in de vroegte… vertrekken de wolven naar
de zee. Bij zeer goed weer kunnen we misschien nog een duikje nemen in het
frisse water.
Meebrengen: 10 euro (overschot krijg je terug) + lunchpakket + handdoek
en eventueel zwemkledij
Zaterdag 10 oktober: 14u tot 17u30
De Dag van de Grote Raad der Maneschijn is aangebroken! We kiezen een
nieuwe Mowgli en de kersverse leiding krijgt een leuke junglenaam.
Zaterdag 17 oktober: 14u tot 17u30
Hadden Hans en Grietje onze spoortekens gekend dan waren ze nooit verloren
gelopen! Sporentocht met leuke opdrachten.
Zaterdag 24 oktober: geen vergadering
Zaterdag 31 oktober tot woensdag 4 november: HERFSTKAMP… niet voor
mietjes!
Zaterdag 7 november: geen vergadering
Zaterdag 14 november: 10u tot 17u30
Pizza, lekkere pizza… Deze keer hoef je GEEN lunchpakket mee te nemen. Neen,
we gaan ook niet naar Pizzahut, we gaan ZELF lekkere pizza’s maken… en
smullen maar… Met onze rondgegeten buikjes gaan we daarna de schaatsbaan
onveilig maken. We eindigen met een spannend jungleverhaal. Meebrengen:
snijplankjes, snijmesjes, handschoenen voor op het ijs, 10 euro (overschot
krijg je terug)
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Zaterdag 21 november: 14u tot !17u00!
Dan gaan we dansen, swingen en met ons poepkes zwaaien… Voor de jongens
niet getreurd we maken het goed met wat echte jongensspelen.
Zaterdag 28 november: geen vergadering
Zaterdag 5 december: 10u tot 17u30
Zwarte piet wiedewiedewiet kom je wel of kom je niet?
Meebrengen: lunchpakket
Zaterdag 12 december: 14u tot 17u30
De zwarte panter leert ons zijn dans en we luisteren naar een nieuw
jungleverhaal. Tussenin spelen we super leuke spelletjes.
Zaterdag 19 december: geen vergadering
Zaterdag 26 december: geen vergadering
PRETTIGE FEESTDAGEN!
Als jullie om de een of andere reden niet kunnen komen gelieve mij dan te
verwittigen via een telefoontje op 09/3304946 of via e‐mail op
wolven@dezwaluw.org

Akela
Shirley Decaluwe
Takleidster Wolven
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Artikel JVG’s Groot Kamp 2009
Hallo beste artikel‐lezer/lezeres/sympathisant/enthousiast/verveelde
persoon/...,
Even een kort stukje over het voorkamp alvorens verslaggever Lama het kamp
en zijn gebeurtenissen uit de doeken doet. Het begon allemaal op een rustige
zonnige 30 juli in het jaar 2009. Een bende sterke (en ook wat minder sterkere)
krachten verzamelden op het scoutsterrein in Wondelgem om de camion in te
laden voor onze jaarlijkse verhuis richting Lommel. Even sleuren en trekken met
al ons materiaal en klaar was kees. Nog één nachtje in ons eigen bedje en dan
vertrokken we op (voor)kamp. Op dit voorkamp zetten de leiding samen met de
PL’s en HPL’s alles klaar voor het kamp, van tenten en shelters rechtzetten tot
een poort en zithoek sjorren.
Na een lange autorit of treinrit kwamen we aan in Lommel, ons tweede thuis.
Terug alles sleuren en trekken uit de camion tot die helemaal leeg was. We
konden beginnen met de eerste tenten op te stellen. Tijdens het eten vertelde
Jary De Bosscher dat hij naar Do Be keek. Da’s een zender speciaal voor hem,
denk ik.
Zaterdag 01 Augustus: Bomendag.
Bomendag??? Op een bomendag trekken wij samen met boswachter Luc een bos
in om deze wat leeg te halen door bomen, gaande van tandenstokertjes tot échte
bomen, afgezaagd en “afgetjoept” (=de takken, de “tjoepen”, ervan gekapt) op de
tractor te leggen.
’s Avonds kwam Cataras eens luisteren aan de tenten of de jvg’s al in
dromenland waren, maar neen hoor. De jonggidsen waren nog vol op aan het
‘tetteren’, tot ze plotseling Cataras hoorde “slaapwel” zeggen. Zij begonnen zich
af te vragen hoe lang Cataras hen aan het afluisteren was. Eerlijk gezegd, de
gesprekken waren niet echt boeiend, maar een vrouw/meisje zegt minstens
30.000 woorden per dag. Wat verklaarde waarom Zowie Mann en Charlotte De
Boever nog niet uitverteld waren.
Zondag 02 Augustus
We begonnen aan de eerste sjorringen, maar eerst moesten er nog palen in de
grond gezet worden. Hier maakte Jary De Bosscher de opmerking dat de boom
al het water opzoog. Ja hoor, heel slim bedacht van jou en met die opmerking
werd hij naar de zithoek in wording gestuurd. Hier bezorgde Charlotte De
Boever hem een pijntje door met een spade een stukje vel van zijn duimtopje
weg te halen. Maar hij was in goede handen, en zijn pijntje was al vlug vergeten.
Ooievaar en zijn team waren een put aan het graven voor de zithoek. De jvg’s
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zouden letterlijk in de put zitten. Ook al was het aan het regenen, de sfeer
zat/bleef erin.
Maandag 03 Augustus
Terug een hele dag werken, werken en werken. Toen we aan de poort werkten,
had Louise Suy met haar vingernagel op de bijl geslaan. Toch maar een raar
accident, of bedoelde ze het omgekeerd? Af en toe moest Cataras de kindjes
aansporen tot het verder werken/sjorren waarbij ze de jvg’n een stelletje
etterende pubertjes noemde in plaats van puberende ettertjes. ’s Avonds kregen
we een broodje preparé waarop we al dan niet ansjovis konden leggen. Toen
Zowie Mann aan de eettafel verscheen en de andere jvg’s over ansjovis bezig
waren, vroeg Zowie hen: “Wie is ansjovis?’.
Blijkbaar dacht Zowie dat Ansjovis een
voornaam was. Wij hopen dat haar kinderen
later toch geen Ansjovis zullen heten.
Jary De Bosscher vertelde over het
bespelen van een jamboree. Ofwel is dit een
nieuw instrument of bedoelde hij een
djembee.
Dinsdag 04 Augustus
Opnieuw werken, werken en werken. Een dagje verder werken aan de poort en
het zwembad werd opgesteld. Uit één van de torens zou namelijk een glijbaan
gebouwd worden die dan eindigde in het zwembad. Zo hadden de kindjes een
leuk vooruitzicht en een nieuw doel in
hun leven gevonden. Lama en Kea
kwamen er ’s avonds bij wat de pret nog
verhoogde, want hoe meer zielen, hoe
meer vreugde.
Woensdag 05 Augustus
Er was de vorige avond iets vreemds
gebeurd want Ariadne Warmoes had
haar totemnaam gekregen:
nieuwsgierige Arassari. En omdat haar
totemnaam soms nog wat problemen bracht, moest iedereen 10x pompen indien
ze nog de oude naam van Arassari gebruikten. Het werd al snel of we in een
Harry Potter film zaten, toen we begonnen te refereren naar ‘Jeweetwel’ of
‘Zijdienietgenoemdmagworden’.
’s Avonds was er een barbecue en werd er nog kampvuurtje gemaakt tot de
oogjes bijna dicht vielen en de jvg’s naar hun bed werden gestuurd.
Donderdag 06 Augustus
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Nog een half dagje werken en alles was zo goed als af. ’s Middags werd er
gezwommen in Pelt, want of het nu Neerpelt of Overpelt is, niemand weet het zo
goed. Het enige wat we wel weten is dat de glijbaan er de max is. Moe en voldaan
van het zwemmen en een supergeslaagd voorkamp gingen de jvg’s slapen, want
de volgende dag kwamen de anderen aan. Hier verlieten Mees en Kea ons spijtig
genoeg om te gaan
studeren.
Vrijdag 07 Augustus
De 1e dag van het kamp, en
dus de aankomst van de
rest van de jongverkenners‐
jonggidsen! Eerst stelden
de voorkampers nog de
laatste shelters op en
werkten hier en daar nog
wat dingen af, om dan af te
zakken naar het Blauwe
Meer waar de bus
toekwam. Nadat we onze goede daad van de dag deden (de kleineren helpen hun
valies dragen) zetten we ons in de zithoek waar Lama de uitleg van het kamp
deed. Zoals iedereen al gemerkt had, waren er maar 3 patrouillehoeken voor 4
patrouilles. Dit kwam omdat er anders een patrouille van maar 3 JVG’s zou zijn,
wat te weinig is. Dus besliste de leiding om de Luipaarden, waaronder Charlotte
De Boever, Jary De Bosscher en Johanne Parker, te verdelen over de andere
patrouilles. Na deze parlee werd de tijd veranderd: 11u werd 10u. Dit opdat het
’s avonds bij de avondspelen het donker zou zijn, en we niet in daglicht enge
spelen zouden moeten doen.
Iedereen begon direct vlijtig de patrouillehoeken te maken: er moest een
vuurtafel gemaakt worden, waarop elke dag vuur en het eten gemaakt werden,
en een eettafel. Vandaag hielp Narwal ons mee met de opbouw van de
patrouillehoeken, wegens de tekorten aan leiding door de alom gevreesde en
gehate herexamens. Alles ging redelijk vlot met hier en daar wat sjorringen die
opnieuw gelegd moesten worden, omdat die ofwel niet sterk genoeg waren,
ofwel omdat men gewoon vergeten was te woelen (=het aanspannen van de
sjorring).
Bij de Vossen (Louise Suy, Johanne Parker, Francis Verkinderen, Gaely De
Boever en Jary De Bosscher) kreeg Johanne Parker een balk tegen haar
voorhoofd. Iedereen dacht dat Johanne serieus wat pijn ging hebben, maar in
plaats daarvan begon ze zich gewoon kapot te lachen, alhoewel ze toch een goeie
buil en wonde had. Dat beloofde voor het kamp!
Gelukkig kregen we het middageten nog van het stafkamp, zodat we deze niet al
direct zelf moesten maken. Het waren kroketballetjes, dus heel wat JVG’s, met
Jary De Bosscher op kop, gingen achter een 2e bord. Hierna werd er rustig
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verder gewerkt aan de patrouillehoeken, terwijl de leiding een rek bouwde in
hun tent. Aangezien Arassari pillen moest nemen voor haar allergiën en ze
hierdoor gigantisch moe werd, vervulde Charlotte De Boever haar taak als HPL
en nam de leiding van de Leeuwen even over.
Na het 4uurtje werd 16u veranderd naar 15u (we gingen dus in totaal 2 uur
achteruit) en werkten we door, tot het tijd was voor het avondeten. Na het
wassen deden we een korte zangles, waarna het eerste avondspel van het kamp
volgde: een drinkspel! De JVG’s moesten per 2 Gent doorkruisen op de kaart, en
daarbij zoveel mogelijk café’s bezoeken. Dit deden ze door bij Ooievaar of Lama
drinkopdrachten te doen: om het eerst ad fundum water drinken tegen een
andere ploeg, een plateau over een afstand verplaatsen met daarop een
overvolle beker, enzovoort. Bij de ene ploeg was er al meer talent dan de andere,
en sommige mensen werden goed nat door het laten vallen van bekers of, in het
geval van de zusjes Zowie en Luka Mann (de Mannekes, met de woorden van
Zowie), elkaar gewoon nat te maken in een zusterlijk gevecht. Dan was het tijd
om te slapen...
Zaterdag 08 Augustus
Ernest Eeckhout, een lid van de vuurpatrouille (=de patrouille die ’s ochtends
water kookt voor de hele tak), werd wat eerder wakker gemaakt, zodat we na de
turnles van Narwal konden genieten van warme koffie of thee. Hierna volgde de
inspectie. De inspectie op Groot Kamp verschilt heel wat van die van kleine
kampen, in die zin dat de patrouillehoeken perfect moeten liggen: hout onder de
vuurtafel, propere eet –en vuurtafel, geen papiertjes op het terrein, en voor elke
patrouille zijn taak van de dag: corvee (=koken en afwassen voor de leiding,
zodat zij genoeg tijd hebben om de vele spelen voor te bereiden), vuur (=de
vuurpatrouille) of terrein + hudo (=onze WC, die toch proper moest blijven
indien we de stank wilden overleven). Lama betwijfelde of de put van de hudo
groot genoeg was gemaakt, maar Jary De Bosscher beloofde hem helemaal zelf
uit te scheppen en te vergroten indien hij te vol was.
Hierna werden de vuur –en eettafels afgewerkt, zodat iedereen zijn poort kon
maken. De beste en origineelste poort was belangrijk voor het halen van de prijs
“Patrouille van het Kamp”, dus iedereen deed zijn best. Bij de Vossen hadden
Louise Suy en Johanne Parker (“whiiii”, zie later) een balk gekozen met een
heel grote kromming, maar ze legden hun keuze uit door te zeggen dat het een
“artistieke en stijlvolle balk” was. Toch werd deze poort gekozen als beste door
de leiding, aangezien die van de Leeuwen wat mislukt was, en bij de Herten het
eerder gevaarlijk was om er door te gaan dan wat anders.
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Hierna was het tijd voor fourage (aangekondigd met het fluitsignaal “F”, zijnde
punt‐punt‐baar‐punt) om onze eerste eigen middagmaal voor te bereiden. Alles
lukte plus minus, met wat hulp van de leiding. Aangezien het goed weer was
speelden we die middag een waterspel. Alle JVG’s speelden alleen en moesten
een andere speler uitdagen tot een waterspelletje, gaande van op een heel
gladde glijbaan king of the hill spelen, tot elkaar beschieten met waterpistolen
tot ingewreven met bruinze zeep worstelen. Bij de glijbaan werd er ook
menselijke bowling gespeeld, waarbij een aantal JVG’s kegels waren onderaan de
glijbaan, en 1 iemand de bowlingbal was die aan kwam gegleden. Jary De
Bosscher haalde hier het record door 3 kegels mee te hebben. Bij het
waterpistoolschieten probeerde Louise Suy iemand nat te schieten, maar haar
geweer schoot op een of andere manier achteruit waardoor ze alleen maar
zichzelf nat aan het maken was. Het spel ging snel over tot gewoon elkaar zo nat
mogelijk maken, met Ooievaar die op het dak kroop om niet nat te worden, en
Lama die zijn fototoestel bij zich hield zodat hij niet nat mocht gemaakt worden.
We aten ons 4uurtje op om erna de patrouillehoeken volledig af te werken,
waarna we ons na het avondeten konden gaan wassen. Hier werd snel duidelijk
dat de JVG’s, of beter gezegd de Jonggidsen, veel liever zingen tijdens het wassen
dan tijdens de eigenlijke
zanglessen. Dit tot de
ergernis van de
Jongverkenners, die het dan
zelf probeerden met het
befaamde lied van Arthur
Warmoes: “P‐O‐E‐P POEP”.
Spijtig genoeg vonden de
Jonggidsen dit lied ook leuk,
dus begonnen ze het ook te
zingen.
Na de kantine (onze
dagelijkse hoeveelheid
snoep en frisdrank) werden
we naar het stafkamp
geroepen, waar er een politieagent bezig was een moordscene te onderzoeken.
Hier had iemand zich schijnbaar dood gegeten, maar hij was vastgebonden, dus
was het een moord. Er stond ook op een papier “GULA” geschreven. De flik kreeg
een melding van nog een moord, dus de JVG’s werden in 2 groepen gedeeld: 1tje
ging naar de andere moordscene met de flik, de andere bleef achter om de
vingerafdrukken van de man te nemen en de scene nog verder te onderzoeken.
De 1e groep vond aan de vijver een dode man, half liggend in het water. Deze
man bleek een advocaat te zijn,die met oneerlijke ondernemingen bezig was.
Ook hing er een poster op, die de JVG’s meenamen. Bij de onderzoekster van de
politie vonden ze met een speciaal licht dat er hier iets achter was geschreven
met vingers: “AVARITIA”. De onderzoekster kon via de vingerafdrukken het
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adres van de persoon vinden, waarna 1 groep hier naartoe ging. Er werden
echter steeds meer moorden gevonden, telkens met een latijns woord erbij. Deze
bleken de 7 dodelijke hoofdzonden te zijn. Op het einde konden de JVG’s de
laatste moord vermijden: die van woede, door de vrouw van een man die de
moordenaar had vermoord. Zij probeerde de moordenaar te vermoorden, omdat
hij haar man uit jaloezie had vermoord. Zo kon iedereen opgelucht gaan slapen.
We kregen een turnles van Lama, waarna heel wat ouders begonnen toe te
stromen: het was namelijk bezoekdag! Eerst was het echter tijd voor inspectie.
Tijdens de inspectie wou de leiding een toiletzak checken, tot die opeens begon
te vibreren... Gelukkig werd er gewoon een elektrische tandenborstel gevonden.
Die middag deden we volgens traditie het eenheidsmiddagspel in het thema van
indianen. Zo konden we iedereens themakledij eens bewonderen: sommigen
hadden het vergeten, sommigen hadden “indiaan” op hun t‐shirt geschreven, en
bij Zowie Mann stonden er gekleurde strepen op haar t‐shirt. Nadat er gevraagd
was waarom dat zo was, antwoorde ze dat het indianenstrepen waren. Klopt
natuurlijk, maar die komen eerder op het gezicht dan op de kledij... Natuurlijk
waren er ook deftigere en mooiere kledij, zoals de zelfgetekende indiaan van
Charlotte De Boever. Lama legde het spel uit: de eenheid + ouders werden in 8
groepen verdeeld, en deze moesten om ter best 8 opdrachten vervullen. De
winnaar kreeg “eeuwige roem”. Zowie Mann begreep dit echter niet, dus vroeg
wat eeuwige roem was. Soms heeft Zowie toch een woordenboek nodig bij zich.
Bij het spel was de groep van familie Eeckhout er weer volop voor aan het gaan,
met een aantal beruchte
valsspelers die luidkeels
aan het verkondigen waren
dat zij geen valsspelers
waren. Op het einde was
het echter gelijkspel met
nog een groep, maar Jary
De Bosscher schoot het
verlossende pijl‐en‐boog
schot bij de eindwedstrijd.
Iedereen mocht nog wat bij
zijn of haar ouders lopen,
waarna we konden
avondeten en ons wassen.
Hierna moest iedereen zijn
hoed en das aandoen en
kaartleesmateriaal verzamelen: we gingen namelijk ’s avonds op tocht. Voordat
alles echter goed en wel was uitgelegd kwamen er 5 auto’s aangestormd, met
gemaskerde mannen die uitstapten en ons blinddoekten en meenamen. Het
waren blijkbaar Russen, en ze namen ons mee om ons te laten werken in hun
fabrieken. Onderweg kwam er echter politie aangereden, waardoor we konden
ontsnappen en de Russen wegvluchtten. Dan kwam er een lid van het Belgisch
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SWAT team tevoorschijn,
die vertelde dat de Russen
nog rondreden met hun
auto’s, en dat de we,
verdeeld in de patrouilles,
moesten terugkeren naar
het kampterrein. Op de
terugtocht van Nederland
moesten we het kanaal
oversteken. Omdat de brug
te gevaarlijk was, had het
SWAT team een bootje
voorzien waarmee we
konden oversteken. Gaely
De Boever was zo benauwd dat ze in het water zou vallen, dat ze zelf bijna uit
het bootje stapte. De 2 SWAT leden in het water konden echter verzekeren dat
niemand er in zou vallen. Hierna was het rechtstreeks stappen naar het
kampterrein, via een punt waar iedereen wat kon eten en drinken. Er moest
echter continu opgelet worden dat niemand werd betrapt door de auto van de
Russen, dus moest er weggedoken worden. Jason Grevet herkende in elke auto
wel de auto van de Russen en wou telkens wegduiken. Toen het toch eens de
Russen waren, zei hij “Zie je wel dat ik gelijk had!”. Ook werden er in het donker
wel eens wat dingen anders gezien dan ze waren: zo zag Johanne Parker een
“gigantisch megagroot mammoetpaard”, hetgeen een paar struiken bleken te
zijn. Iedereen geraakte veilig en wel terug, en kon dus gaan slapen.
Maandag 10 Augustus
Na de zware avond kon iedereen gelukkig uitslapen. Met nog wat slapers in de
ogen konden we beginnen aan de kookwedstrijd: elke patrouille kookte voor 1
extra leider. Ze moesten zo goed mogelijk koken en dit zo origineel mogelijk
presenteren. De Vossen maakten pannekoeken als dessert, de Herten hadden
cake van de moeder van Ernest Eeckhout, en de Leeuwen hadden een mooie
presentatie door een perzik in stukjes te snijden en in een bloemvorm te leggen,
met in het midden hagelstrontjes. Uiteindelijk wonnen de Vossen de
kookwedstrijd, dichtgevolgd door de Leeuwen, wiens vlees spijtig genoeg iets te
veel kanker bevatte (zwart was dus).
Toen speelden we het middagspel van de dag: iedereen had een bepaalde
leeftijd, geslacht en klasse en was aan boord van de zinkende Titanic. Door
opdrachten te doen konden ze dobbelen om zo van de Titanic te raken. Wie op
het einde van het spel er niet van geraakt was, werd in ons zwembad gegooid.
Extra motivatie dus voor de meesten. Johanne Parker en Yanne Mortier
wilden echter sowieso in het zwembad belanden, dus deden ze hun best om op
de Titanic te blijven. Één van de opdrachten was een volle plateau op het hoofd
over een afstand verplaatsen. Luka Mann was hier niet zo goed in, en na 1 meter
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had ze al de helft over haarzelf gegoten. Omdat iedereen zich hier moest
concentreren, kon Lama op zijn gemak foto’s trekken, zoals van Louise Suy die
anders altijd wegduikt van foto’s. Op het einde werden de verliezers in het
zwembad gesmeten (ook Ernest Eeckhout, die wou weglopen maar
vastgegrepen werd door Grizzly, die zich met Ernest achterover in het zwembad
liet vallen). Daar het toch warm genoeg was, belandde iedereen uiteindelijk in
het zwembad. Ook Pepijn Verscheure, die er zelf in stapte zodat hij er niet in
werd gegooid. Ook goed!
Na het 4uurtje deden we de 100 –en 400 meter lopen. Bij de 100m werd Louise
Suy met 22 honderdsten van een seconde verslaan door Lama. Ernest Eeckhout
verloor onderweg zijn schoen, maar liep gewoon door. Toen Johanne Parker
vertrok, gilde ze “Wiiiii”, hetgeen al snel haar kenmerk werd. Ook bij de 400m
scheelde het tussen Louise en Lama niet veel, dus kon Lama zijn eer behouden.
We aten onze avondmaal en gingen ons gaan wassen, waarna de leiding de
tenten van de JVG’s controleerde en merkte dat er bommen met kleren waren
ontploft, dus werd er na het wassen een inspectie gehouden. Hierna was er geen
tijd meer voor een avondspel, en we praatten nog wat in de zithoek. We
vertelden wat lollen (waarbij sommigen ofwel heel flauw waren, ofwel waarbij
de clou te vroeg werd verteld) en gingen eerder gaan slapen dan anders.
Dinsdag 11 Augustus
Na het ochtendritueel, wanneer Wasbeer onze leidersgroep kwam versterken,
was het tijd voor een belangrijk deel van het Groot Kamp: de Technische
Omloop! Hier werden de technieken en de samenwerking van de patrouilles
getest in verscheidene technische opdrachten, zoals het leggen van knopen,
seinen met behulp van morse, EHBO vragen oplossen, ... Dit alles moest zo snel
en goed mogelijk gedaan worden.
Bij de EHBO post moest Jary De Bosscher naar de politie bellen en vertellen dat
er iemand een hartaanval had gekregen. Hij vergat echter te zeggen “waar” het
was gebeurd, en nadat zijn patrouille het hem hintte zei hij: “Ah zijn hart
natuurlijk!”.
’s Middags maakten we op een jagersvuurtje het middageten: pasta met
gehakballetjes in tomatensaus. Voordat de patrouilles mochten beginnen koken,
moesten ze echter een touwtje, gespannen op een hoogte van 1m10,
doorbranden door hoge vlammen te maken. De Leeuwen zetten een mooie tijd
neer, maar de Vossen braken deze door net 15 seconden sneller te zijn. Bij de
Herten was het, laten we zeggen: trager.
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Nadat de buikjes rond waren, kwam het alom gevreesde commandokoord er
aan: er werd een dik touw over de 2e vijver gespannen, waar de patrouilles zo
snel over moesten geraken met al hun gerief (rugzakken, een balk en een
gevulde bidon). Het was een goede afstand, dus een aantal JVG’s deden toch een
goede val in het water. Er waren goed wat verrassingen: Ernest Eeckhout viel
in het water, bij Zowie Mann
lukte het totaal niet (ook al
was het haar 3e jaar JVG’s),
Francis Verkinderen, Stijn
De Brauwer en Jason
Grevet deden het bijzonder
goed voor hun allereerste
keer. De leiding was toch
goed onder de indruk van de
prestaties, zeker aangezien
het koord 2x zo lang was als
het jaar voordien. De
uiteindelijke winnaar was
alweer de patrouille van de
Vossen, nogmaals op de voet gevolgd door de Leeuwen, welke deze keer over
alles te lang deden.
’s Avonds hoorden we geweerschoten aan de wasblokken, en heel de eenheid
ging er naartoe om te zien wat er gaande was. Er waren 2 zwarte krijgers van
een verre stervende planeet, die de mensheid kwamen uitroeien zodat hun volk
kon komen wonen op de Aarde. De eenheid kreeg 1 uur tijd om de Aarde te
verlaten. De leiding liet zich niet zomaar doen en viel hen aan, maar werd
makkelijk verslaan. Lama kwam op het idee om zelf een hoogtechnologisch wit
harnas te maken net als die van de zwarte krijgers. De eenheid werd in 4
groepen verdeeld om elk een deel van het harnas te maken of te verdienen.
Aangezien de Verkenners‐Gidsen op 4daagse waren, kwam het ouderlijk gevoel
van de JVG’s boven en ontfermden zij zich over de jongsten. Nadat het harnas
werd gemaakt en de helpers van de zwarte krijger (eentje was gaan lopen)
waren verslaan, ging onze eigen witte krijger Ooievaar het gevecht aan. De
vonken vlogen van de zwaarden, zo hard dat er vuur werd ontstoken, maar
Ooievaar won het gevecht en iedereen kon blij gaan slapen.
Woensdag 12 Augustus
We waren nog niet bekomen van de Technische Omloop of we konden er al
direct weer op uit: namelijk op explo. Er werd eerst zo snel mogelijk naar
Lommel City gestapt om daar frieten te eten. In Lommel City was er ganzenbord
“in het echt”: de start begon net buiten Lommel, en op elk punt moest de
patrouille telkens dobbelen om in spiraalvorm dichter bij het centrum te raken.
Bij het eerste stuk naar het frietkot werd het gerolde getal van de eerste
patrouille verdubbeld en bij de tweede werd de helft er bijgeteld. De Leeuwen en
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Vossen spanden samen tegen de Herten en kwamen tegelijkertijd aan. Ze
hadden echter een stuk rode (=brede drukke) baan genomen, hetgeen niet
mocht waardoor ze wat strafpunten kregen. In het frietkot kon iedereen kiezen
wat ze wilden eten. Het
waren serieuze porties, zelf
niet alle leiding kreeg ze op.
Hierna begon het eigenlijke
spel, waar iedereen op het
fictieve bord toch dicht bij
elkaar bleef. Het begon wat
te druppelen, maar dit deed
de JVG’s niets. Bij de Vossen
was Jary De Bosscher in de
bloemen van een huis gaan
zitten, waarbij iemand naar
buiten kwam en zich van
haar tak maakte. Cataras excuseerde zich en probeerde de bloemen wat recht te
zetten. Bij de Leeuwen herkende Luka Mann een raam van een huis en
beweerde ze dat het huis van “Ingrid” was. Nadat de Leeuwen 4 huizen afgingen
om naar de toilet te mogen gaan, konden ze bijna niet weggaan omdat de oma
die er was maar bleef praten.
De Vossen raakten uiteindelijk het verst in het bord. Na even een stressmoment
van de leiding die de Leeuwen niet vond, mocht iedereen terugkeren. We wasten
ons en konden genieten van een goed uitgebreide BBQ met een groot vuur waar
Wasbeer een 2e graads brandwonde aan overhield. Louise Suy had serieuze
honger en at uiteindelijk het meeste vlees. Misschien daarom dat die broek niet
meer toeging Louise? We zongen nog wat liedjes en gingen na Aniwah Cunidjah
en het avondlied, en het afscheid van Cataras die ging gaan studeren, gaan
slapen.
Donderdag 13 Augustus
Na het eten en inspectie begonnen we de dag met de rest van de sportproeven:
het ver –en hoogspringen. De atleet in ons kwam boven en er werd goed
gesprongen. Francis Verkinderen raakte als enigste meer dan 3 meter ver en
Arassari brak haar persoonlijk kamprecord met het hoogspringen. Voor
sommigen was verspringen echter hetzelfde als een grote stap nemen, of
gewoon goed op het gezicht vallen zoals Johanne Parker en Yanne Mortier
hadden afgesproken om te doen.
Bij het hoogspringen bleven op het einde enkel Francis Verkinderen, Ernest
Eeckhout en Louise Suy over (eentje van elk jaar, zoals zo mooi werd gezegd).
De 1m werd mooi overbrugd, maar verder raakten Ernest en Louise spijtig
genoeg niet.
Het middagmaal bestond uit boterhammen, hetgeen betekende dat we gingen
gaan zwemmen! We stapten naar het station, waar de Verkenners‐Gidsen net uit
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onze trein stapten. Ze waren
blijkbaar net terug van hun
4daagse, dus wat een toeval
dat we ze tegenkwamen. Bij
het zwembad aangekomen
kregen we slecht nieuws te
horen: het zwembad was
volzet! Er was echter
gereserveerd, dus na wat
ompraten van Wasbeer en
Lama konden we toch naar
binnen. Het zwembad was
echt goed vol, dus we bleven
eerst wat in het gewone
zwembad waarna we de wildwaterbaan zoveel mogelijk deden. Na Gaely De
Boever steeds meegesleurd te hebben naar de wildwaterbaan, overkwam ze
uiteindelijk haar angst en deed ze het op haar eentje: mooi zo!
Toen was het tijd om ons 4uurtje op te eten en de trein terug te nemen. Die
avond maakten we de warme maaltijd: fishsticks! De Leeuwen waren de
patrouille van corvee, dus moesten ze de maaltijd van de leiding maken. Toen
hadden ze opeens “vlam in de pan”, dus de fishsticks waren een beetje zwart
geworden.
We deden een zanglesje en aten onze kantine op, waarna Ooievaar en Lama het
avondspel uit de doeken deden: de JVG’s werden in 2 groepen verdeeld en
moesten de doelwitten in het kamp van het ander team vernietigen door ze te
beschieten met kanonnen. De kanonnen en munitie moesten ze kopen door geld
te verdienen. Ook konden ze hogere rangen verkrijgen, die elk iets extra’s
konden doen. Iedereen begon met de rang Werker, die de simpele
werkopdrachten kon doen voor geld. De Werfleider kon al moeilijkere
opdrachten doen voor meer geld. Dan was er de Majoor, die de onderdelen en
munitie van het kanon mocht kopen. Als laatste rang was er de Luitenant, die de
kanonnen mocht besturen. Ernest Eeckhout en Jary De Bosscher waren
uiteindelijk de Luitenanten van de teams, die elk ook nog een aantal Werfleiders
hadden. Natuurlijk werkten de kanonnen niet op het moment dat ze nodig
waren, tot grote ergernis van de makers Ooievaar en Lama, bij wie ze voordien
altijd werkten. De wet van Murphy zeker? Met dit gelijkspel ging iedereen gaan
slapen.
Vrijdag 14 Augustus
14 augustus, de dag van de overgang. Vandaag verlieten Zowie Mann, Louise
Suy, Arassari (Ariadne Warmoes) en Charlotte De Boever ons om naar de
hogere tak, de Verkenners‐Gidsen, te gaan. Ook onze leidster Kea ging spijtig
genoeg over naar de stam. We kregen echter een hele hoop wolven bij, hetgeen
ons echt een leuke bende maakt. We kijken uit naar het nieuwe jaar!
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Verder werden er ook heel wat prijzen
uitgedeeld: voor sport kreeg Ernest
Eeckhout brons, Louise Suy zilver en
Charlotte De Boever goud. Het was een
goed jaar voor de familie De Boevers,
aangezien ze ook bij de Bevers, de
Wolven en de Verkenners‐Gidsen goud
kregen. De Vossen werden “Patrouille
van het Kamp” én “Patrouille van de
Tochten”! Louise Suy, Jary De Bosscher,
Zowie Mann, Ernest Eeckhout en
Charlotte De Boever kregen een brevet
voor hun teervoet, en Arassari voor haar
2e klas. Dan was er nog de belangrijkste
prijs: die van de JVG van het jaar! Deze
was voor Arassari, die ondanks het
gemiste herfstkamp toch haar totem had
gehaald, hetgeen heel goed is. Ze kreeg
een Mag‐lite 4 cell, een beest van een pilamp. Verder behaalde ook Lama zijn 1e
klas, hetgeen bestaat uit 2e klas en 10 badgen waaruit een aantal verplichte.
Proficiat aan allen!
We ontvingen onze nieuwe JVG’s door ze na de death ride goed nat en vuil te
maken en begonnen daarna aan onze gewone patrouillewerking. Hiervoor
hadden we eerst echter de voorlopige nieuwe patrouilles nodig: Ernest
Eeckhout, Jary De Bosscher en Francis Verkinderen mochten PL spelen die
dag. Het maken van de spaghetti verliep heel goed, en alle nieuwtjes waren zeer
enthousiast. ’s Middags speelden we een middagspel: “De Kolonisten Van Catan”.
We waren per 3 en moesten op het spelbord zoveel mogelijk dorpen bouwen.
Het spelbord was onderverdeeld in vakjes, die elk een grondstof voorstelden
met daarop een getal. Indien dat getal gerold werd, mochten de groepjes die een
dorp aan dat vak hadden staan de desbetreffende grondstof gaan verdienen.
Deze konden ze dan gebruiken om te bouwen. De dorpen moesten ook in het
echt gebouwd worden met plankjes en nagels, maar er zaten niet veel
toekomstige timmermannen/vrouwen in de groep, dus mocht Lama alles zelf
doen. Er werd met veel water gespeeld, waardoor de ene al wat natter was dan
de andere. Luka Mann zei op een bepaald moment: “Kan het zijn dat ik de
teenjeukziekte heb?” Dat zou wel eens kunnen Luka Mann!
Die avond verliet onze teergeliefde Lama ons (en ja ook Mees en Kea verlieten
ons voor de 2DE KEER maar ook zij zijn teergeliefd hoor) om zich weer in zijn
studies te storten, tja ik denk dat er een aantal mensen beter zullen moeten
studeren in het jaar zodat ze het volledige kamp kunnen meemaken.
’s Avonds was er natuurlijk ook nog een spel, daar moesten we proberen om een
zo groot mogelijk dier te worden door zoveel mogelijk leventjes te veroveren.
Sven Demuynck bewees daar dat hij ook heel stil kon zijn, want hij verraste
UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – SEPTEMBER 2009 TOT DECEMBER 2009
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: EVERAERT PEPIJN – BEGIJNENGRACHT 81 – 9000 GENT

57

Ooievaar door plots aan zijn voet te trekken. Aaron Diericks daarentegen was
minder stil want hij schreewde heel het bos bijeen omdat hij Ooievaar niet kon
vinden terwijl die op soms enkele cm van hem verwijderd lag (hehe). Tja die
nieuwe jvg’s moeten nog veel leren. Maar ook de oudere jvg’s lieten zich massaal
in de luren leggen, is het niet Ernest Eeckhout? (tja de betere
camouflagetechnieken van de jvg leiding).
Toen was het alweer tijd om een eind aan deze dag te breien want iedereen was
heel moe , zo was Jana De Boever tijdens het spel midden op het bospad in
slaap gevallen. Jana Jana toch.
Zaterdag 15 Augustus
Jaja het einde van het kamp was in zicht, want na het ontbijt begonnen we al een
aantal dingen af te breken, en dat ging toch redelijk vlot.
’s Middags werd er nog wat in het zwembad geplonst en dat doen we toch zo
graag. Erna werd er verder afgebroken.
’s Avonds werd het laatste avondspel van dit kamp gespeeld, we werden in twee
groepen verdeeld en moesten om de beurt een vuur bewaken dat de andere
groep dan probeerde uit te gooien met waterkanonnen. Die waterkanonnen
moesten we gaan zoeken in het bos waar de leiding verstopt zat. En aangezien
de leiding over uitstekende camouflagetechnieken beschikt zorgde dit voor
grappige momenten: zo stond Johanne Parker tegen een struik te praten i.p.v.
tegen Ooievaar (Haha).
Ook aan deze dag moest er een eind komen dus kroop iedereen onder de wol
voor een goede nacht vol mooie dromen .
Zondag 16 Augustus
De voorlaatste dag op kamp, al wat nog recht stond moest plat, behalve nog 2
tenten om in te slapen
Tegen de avond was het wat stressen want zoals elk jaar was het deze avond
kampvuuravond en we hadden nog geen lollen, allé er waren wel lollen maar
niemand wist welke mop hij of zij gingen uitbeelden dus : stress. Maar gelukkig
was Ooievaar er om de ze wat te ontstressen dus uiteindelijk trok iedere
patrouille met een deftige mop ten tonele. Er werd die avond veel gezongen,
gedanst en gelachen kortom een feest van jewelste, en ging iedereen moe maar
voldaan slapen.
Maandag 17 Augustus
De grote dag, na 10, voor sommige 18 lange zware dagen ging iedereen weer
naar huis. Eindelijk!
Na nog de “laastste” restjes opgeruimd (de grote put die dienst gedaan had als
zithoek moest nog dicht en daar is op gevloekt) te hebben en de valiezen
ingeladen, was het tijd voor het afscheid. Snif snif.
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En daar gingen ze dan terug richting gent de nakampers achterlatend in het
barre Lommelse Kattebos zodat zij daar de allerlaatste dingen konden
opruimen, maar dat is weer een ander verhaal.
Dit waren de avonturen van de JVG’s in het grote donkere Kattebos te Lommel in
het verre Limburg. Ik zeg u geen vaarwel men vriend, wij zien elkander weer...
Het volgende avontuur van de JVG’s : De JVG’s in De Spreedonken te Balen‐
Olmen
Laten wij ook de stam en eenheidsleiding niet vergeten te bedanken voor het
lekkere eten, de fijne zorgen en de sublieme organisatie van dit alweer geslaagde
kamp!
Je verslaggevers ter plaatse:
Kieskeurige Cataras
Eerste‐Assistent Takleidster

Twijfelende Ooievaar
Assistent‐Takleider

Eigenwijze Lama
Takleider

Programma September – December
Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te
geven aan Lama (Jvg@dezwaluw.org of 0494/45 21 88). Indien er naar Wondelgem
gegaan wordt, gelieve dan altijd een tramkaart of geld mee te hebben. Neem bij
vergaderingen vanaf 10 uur een lunchpakket mee.
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 doen de koffers van het groot kamp. De nieuwtjes
zien wat je moet doen om jongverkenner/jonggids te worden Natuurlijk gaan we
heel vele kleine spelen geven.
Zaterdag 19/09/09

Vergadering van 14u00‐17u30

We leren vandaag hoe we met een stafkaart moeten omgaan en waar we moeten
op letten. Voor diegene die kunnen breng je kompas en roemer mee.
Zaterdag 26/09/09

Geen vergadering
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Zaterdag 03/10/09 Vergadering van 10u00‐17u30
We gaan op tocht in een prachtig natuurgebied, zorg voor verse kousen,
kaartleesmateriaal en een regenjas. Vergeet ook je lunchpakket niet!
Zaterdag 10/10/09

Vergadering van 14u00‐17u30

We zien het eerste deel van de techniek EHBO en spelen veel kleine spelen
Zaterdag 17/10/09

Vergadering van 14u00‐17u30

We leren wat we zoal kunnen doen met een touw en spelen hierover vele
spelen… laatste week om te betalen voor het herfstkamp!
Zaterdag 24/10/09

Geen vergadering

Herfstkamp van Zaterdag 31 Oktober tot Woensdag 04 November 2009
Zaterdag 07/11/09

Geen vergadering

Zaterdag 14/11/09 Vergadering van 10u00‐17u30
We gaan naar Wondelgem waar we leren hoe we moeten sjorren en maken een
grote constructie. Lunchpakket + tramkaart
Zaterdag 21/11/09 Vergadering van 14u00‐17u00
Vandaag leren we hoe we de hoogte van een boom moeten inschatten of hoe
breed een beek is als we die moeten overbruggen. Ook leren we onze
persoonlijke maten om te helpen bij het schatten.
Natuurlijk spelen we ook heel veel spelen…
Zaterdag 28/11/09

Geen vergadering

Zaterdag 05/12/09 Vergadering van 10u00‐17u30
Sinterklaas vergadering: iedereen brengt een cadeautje mee ter waarde van
ongeveer 5€.We gaan schaatsen, dus verplicht: handschoenen, eventueel een
muts e.d + 5€.
Zaterdag 12/12/09 Vergadering van 14u00‐17u30
We leggen uit hoe je het weer kan voorspellen aan de hand van
dieren,wolken,luchtdruk... Kortom, je wordt een echte weerman. Haal de Frank
Deboosere in je boven! Verder spelen we vele kleine spelen.
Zaterdag 19/12/09

Geen vergadering

Zaterdag 26/12/09

Geen vergadering
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Artikel VG’s Groot Kamp 2009
Voorkamp
1 augustus, de dag waarop we allemaal opstaan met vlinders in de buik. Een heel
jaar hebben we moeten wachten om weer op kamp te vertrekken. Dit jaar
hadden we nog meer geluk!! We mochten een dag vroeger vertrekken. 1
augustus was immers een zaterdag, en in het weekend kunnen we bij de ADJ
geen tenten ontlenen. Omdat wachten tot de maandag geen optie was moesten
we dus een dagje vroeger vertrekken. Voor de meesten onder ons was dat geen
probleem. De camion laden hoefden we ook al niet te doen, dit was de
donderdag al gebeurd. Dus we konden vrijdagochtend direct vertrekken. Eens
aangekomen konden we het jaarlijkse ritueeltje starten… opbouw staf,
waterleiding trekken, terrein afbakenen, enz… alles verliep vrij vlot. De VG’s
konden de eerste dag zelfs al het grootste deel van hun tenten opstellen. Na het
middagmaal konden de VG’s 2/3 van hun lieftallige leiding verwelkomen.
Tagoean en Sifaka hadden de vrijdag nog verplichtingen in de echte wereld en
konden dus pas vertrekken na de kantooruren. De dag nadien arriveerde ook het
laatste stukje van ons leidersteam, Linsang had nog net iets meer werk in de
echte wereld. De overige dagen van het voorkamp liepen ondertussen ook
gesmeerd. Er was de beruchte bomendag, waar we met Luc ‘Den boswachter ‘
bomen gingen omzagen, de ‘tutjes’ afkapten en dan de ‘boompjes’ op de camion
van Fons ‘den boer’ gooiden.

Eens deze zware dag (letterlijk) achter de rug was, konden de VG’s zich gaan
concentreren op de opbouw van hun eigen kamp. In het VG‐kamp werden 2
pionier constructies gebouwd. Er was enerzijds de constructie van Fret, die zich
liet inspireren door de Golden Gate Bridge in San Francisco, en anderzijds de
constructie van Leeuw. Hij koos ervoor om een deel van zijn tenten in de lucht
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op te stellen. Beiden behaalden dankzij deze constructies hun badge pioneer.
Proficiat ! Er was echter nog iemand die een dikke proficiat verdiende en dat
was Joyce De Boever. Zij stond namelijk plots op met een totemnaam:
Zachtaardige Panda. Rare dingen gebeuren daar toch op zo’n groot kamp…
Enkele dagen bouwen en sjorren later konden we het voorkamp feestelijk
afsluiten met een welverdiende BBQ. Apéro, een hapje, een uitgebreide BBQ, een
kampvuur.. wat moet een mens nog meer hebben ? De dag nadien hielden we
ons nog even bezig met het opkuisen van het terrein en legden we de laatste
sjorringen. Tegen het middaguur hadden sommigen onder ons last van een licht
verhoogde hartslag > onze woudlopers. Fret, Cheetah en Mustang kregen het
privilege om hun woudlopersproeven af te leggen. Iets waar iedere scout trots
op kan zijn! De andere VG’s die dit voorrecht niet genoten moesten zich dan
maar tevreden stellen met een dagje zwemmen in het subtropisch zwembad in
Overpelt. Voor Tagoean viel deze namiddag ontspannen en weken (want na een
paar dagen voorkamp zijde behoorlijk vuil) in het water. Hij had er niet beter op
gevonden om volledig Lommel, Neerpelt en Overpelt een beetje te gaan
verkennen met de wagen. Ondertussen kan hij nu wel blindelings naar het
ziekenhuis en de tandarts rijden.
7 Augustus 2009
Dit was de eerste echte ochtend van het kamp. Na de middag vervoegden de
woudlopers ons weer. Ze hadden alle drie 2 dingen gemeen. Ze waren
uiteindelijk allemaal geslaagd, waarvoor een dikke proficiat !, en ze waren alle
drie zo ‘lomp’ geweest om in hun eigen poten te snijden… Bij de ene was dit al
iets ernstiger dan bij de andere, maar we zijn niet moeten overgaan tot
amputaties. Ondertussen waren ook de Welpen aangekomen... (De welpen zijn
onze natuurlijke wekker… Die welpjes zijn nog niet zo moe en zijn dus iets
vroeger wakker, en dan beginnen die te praten en te roepen. Op zich is dat nog
niet zo een probleem, daar kunnen de meesten onder ons nog wel doorslapen.
Het loopt pas fout wanneer de welpenleiding, en ik noem geen namen…. of jawel
ik ga het toch doen: NARWAL, dan door gans het kamp begint te roepen, om die
welpen een beetje stiller te krijgen. Bedankt Narwal! ) Ook Daan Wouters is
die dag toegekomen, hij had zich verontschuldigd op voorkamp door een plotse
buikgriep. Na de middagsiësta speelden we een spelletje waterstratego, waar de
VG’s elkaar konden uitschakelen door elkaar nat te spuiten. Hier maakte Panda
een foutje, ze dacht er even aan om Ram in de vijver te gooien. Jaja, u hoort het
goed, Panda wou Ram in de vijver gooien. Hoe dit afliep ?? Ram droog, en
Panda… juist ja, IN de vijver. Na deze verfrissingen tijd voor een 4‐uurtje. Om
de tijd tot het avondeten nog een beetje op te vullen speelden we een potje
voetbal en maakten we een domino baan van lucifers (die we dan natuurlijk
aanstaken). Na het avondmaal gingen we ons gaan wassen en maakten we ons
klaar voor de avondactiviteit. We hebben deze avond gevuld met het
ontwikkelen van foto’s. In mei zijn we op fietstocht geweest, en hebben toen
foto’s getrokken. Die foto’s hebben we eindelijk ontwikkeld. Het resultaat mocht
er zijn!
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8 Augustus 2009
Opstaan!!! Doordat we ondertussen al een paar keer van uur veranderd waren
werd het opstaan steeds lastiger. Maar een turnles van Sifaka later kon iedereen
er weer tegen. Vuren werden aangestoken, thee werd gemaakt en magen
werden gevuld. Dit bleek meer dan nodig want de sportproeven stonden op het
programma. Iedereen gaf het beste van zichzelf (of wat er nog van overschoot).
Het middagmaal was dan ook meer dan welkom! Die middag trakteerden de
VG’s de Welpen op een middagspel. Dit hadden ze de laatste vergadering
gemaakt, en mochten ze nu uitvoeren. Achteraf waren alle partijen positief over
de spelen. De welpenleiding moest zelf een spel minder maken, de Welpen zelf
konden eens spelen en achteraf vechten met ‘nieuwe’ mensen, en de VG’s
konden even kennis maken met de wondere wereld van ‘leidertje spelen’. Als 4‐
uurtje konden we lekker pannenkoeken binnenspelen. Sifaka en Tagoean
(vooral Sifaka eigenlijk) staken zelf de handen uit de mouwen en zorgden voor
de heerlijk zelfgemaakte pannenkoeken.
9 Augustus 2009
Linsang maakte ons wakker en verzorgde de turnles, nadien schoven we aan
tafel en genoten we van ons ontbijt. Zo tussen 9 en 10 zagen we allerlei mensen
toekomen… juist.. Het was vandaag bezoekdag. In de voormiddag zonderden we
ons nog even af van al dat volk, en werkten we nog vlug onze sportproeven af.
Van al die inspanning begonnen onze magen weer te kreunen, hoog tijd om de
vuren in gang te steken en te beginnen koken. Dit koken is iets wat de VG’s
gedurende het kamp altijd zelf doen. Kok van dienst bleek nogal eens vlug
Panda te zijn, Cheetah had haar dan ook een speciaal keukentje gemaakt. Een
verhoogd werkblad en Panda kon haar ding doen! Die middag speelden gans de
eenheid en de bezoekers samen een spel, het Eenheids‐middagspel. Dit jaar in
elkaar gestoken door de VG‐leiding. De bedoeling was om met je groepje
verschillende opdrachten zo goed of zo snel mogelijk te volbrengen. Na een
spannende strijd kwam het uit op een gelijkstand. Het was uiteindelijk Jary De
Bosscher van de jvg’s die met een beslissende pijl&boog schot zijn groep op de
eerste plaats plaatste. (Niet toevallig ook de groep van de pa van Panter) Nadien
nog een 4‐uurtje en de bezoekdag zat er alweer op. De ouders kropen achter het
stuur en reden terug naar de beschaafde wereld. Die avond speelden we geen
avondspel meer, we besteedden de tijd nuttig aan het vullen van onze
rugzakken…. De dag nadien vertrokken we immers op 4‐daagse.
10 Augustus 2009
Opstaan, uniform aandoen, vlug iets eten… en daar stonden we dan. Rugzak op
de rug en blote knieën! Klaar om te vertrekken. Het weer was super, geen regen,
alleen maar zonneschijn. Elke patrouille begaf zich van punt naar punt met de
nodige kilo’s op de rug. Op het middagpunt kon iedereen genieten van een blik
ravioli. Enkel Ram heeft hier een nare herinnering aan overgehouden. Omdat
koude ravioli ‘op nie veel trekt’ hadden we esbit vuurtjes mee om de boel op te
warmen. Zo’n esbit vuurtje is niet meer dan een ijzeren doosje waar je een
brandstofblokje inlegt en je kookpot opzet. Ram ging eens proberen om zijn
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esbit te verzetten… resultaat duim en wijsvinger verbrand. Hij had plots een pak
minder noten op zijne zang, we hebben hem die middag bijna niet meer gehoord.
We kwamen ’s avonds toe aan een taverne waar we in de tuin konden blijven
slapen. Die avond hebben we daar natuurlijk nog iets gedronken en sommigen
zelfs nog iets gegeten.

11 augustus 2009
Na het ontbijt braken we snel onze tentjes af. Forel en Hert waren ondertussen
op weg met het materiaal voor onze vlottentocht. De vaten en balken voor de
vlotten werden uitgeladen, en onze rugzakken werden ingeladen, die hadden we
immers vandaag niet meer nodig. Een goed half uur sjorren en de vlotten waren
klaar voor de tocht. In het begin leek alles goed te verlopen. Na enkele
kilometers was het Ram die de spits afbeet. Hij sprong van het vlot in het water
en duwde het vlot vooruit, het ging hem anders te traag. Nadien zijn er nog velen
hem gevolgd. Tegen het middaguur hielden we halt aan een weide om onze
boterhammen op te eten. Toen daar een paar kanoërs passeerden wisten zij ons
te vertellen dat zij er 45min over gedaan hadden om tot daar te geraken.. Toen
moesten we even slikken, wij hadden er zonet 3 uur over gedaan. Na een korte
lunch vonden we weer de moed om verder te gaan. Nog enkele uren kwamen we
aan de eerste taverne. Dit is ongeveer het middenpunt van de tocht. Jammer
genoeg was het ondertussen 16h. We hadden zonet 6 km gevaren op ongeveer
6uur tijd. Een gemiddelde van 1km/h. Aan dit tempo zouden we nog moeten
doordoen tot 21h (wat in werkelijke tijd dus 23h zou zijn). Velen onder ons
nuttigden een warme chocomelk, en kropen dan weer op het vlot. Vanaf dat
moment is er op elk vlot wel constant iemand geweest die gezwommen of
geduwd heeft, alles om het iets ‘vlotter’ te laten gaan. Maar dan plots viel de
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hamer, iedereen zat er een beetje door, een ganse dag in het water is vrij
vermoeiend. De zon begon te zakken en het werd kouder. We hebben dan maar
besloten om onze vlottentocht iets vroeger te onderbreken. We gaven onze
coördinaten (lang leve de iPhone) door aan de eenheidsleiding en zij brachten
ons weer onze rugzakken. Vlug die vlotten afbreken en in de camionette steken
en op een hoog tempo naar de slaapplaats. Na een uurtje te stappen in de donker
kwamen we toe aan de camping, aten we vlug een snel bereide maaltijd om
vervolgens onder de wol te kruipen.

12 augustus 2009
Vandaag de rustdag van de 4‐daagse… een dagje Bobbejaanland  Vooraleer we
naar Bobbejaanland konden vertrekken schoven we eerst nog een ontbijtje
achter de kiezen en kuisten we onze standplaats op de camping een beetje.
Bobbejaanland lag gelukkig niet ver (de baan oversteken), alhoewel ik denk dat
Hinde het waarschijnlijk al ver genoeg vond. Hinde had nog een beetje last van
de blaren die ze had opgelopen tijdens de eerste dag. Bobbejaanland was super,
relatief weinig moeten aanschuiven, redelijk goed weer en een lekker vettig
middagmaal. Na alle achtbanen gedaan te hebben (sommigen zelf meerdere
keren) konden we voldaan het park verlaten. Na Bobbejaanland zijn we dan nog
eens gaan laser‐shooten. Verdeeld in 2 groepen elkaar zo veel mogelijk raken, en
zelf zo weinig mogelijk geraakt worden. Bij het eerste spel was het Sifaka die
met de gouden medaille ging geen lopen, bij het tweede spel was het Leeuw. Het
was een lange maar aangename dag!
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13 augustus 2009
Laatste dag van de 4‐daagse. Het weer zat ook niet meer zo mee. In de
voormiddag hadden we een beetje last van enkele buien. We vertrokken weer te
voet op de camping en begaven ons richting Herentals. Die middag aten we onze
laatste boterhammen op en namen we in Herentals de trein naar Lommel. Een
halfuurtje later kwamen we aan in het station van Lommel. Op de baan van het
station naar het kampterrein bleken enkele VG’s een eigen wandelmanier
ontwikkeld te hebben. Zo deed Hinde de Hindoe‐dans en Ram de Ram‐adam.
Beiden hadden duidelijk last van pijntjes aan de voeten. Eens aangekomen op
het kampterrein kon iedereen uitpakken, zich wassen en vervolgens
voorbereiden op een lekkere BBQ. Een perfecte afsluiter van de 4‐daagse.
14 augustus 2009
De 14de is traditioneel de dag van de overgang, ook dit jaar was dit niet anders.
Op de overgang worden de jaarlijkse prijzen en brevetten uitgedeeld. En
veranderen er mensen van tak. Even een overzichtje van de prijzen: De
sportprijs is gewonnen door panda, zij maakte op sportief niveau het meeste
vooruitgang. De VG van het Jaar is geworden Leeuw, hij toonde gedurende het
hele jaar het meeste inzet. Dan is er nog de patrouille van de tochten, dit is dit
jaar geworden de Pythons. Zij waren globaal gezien de beste patrouille tijdens
de verschillende tochten. En de patrouille van het kamp is geworden: de
Piranha’s, zij hadden het meeste plezier en konden het beste samenwerken. Er
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zijn tijden van komen en tijden van gaan.. en voor sommigen was de tijd van
gaan gekomen.
Zo nemen wij afscheid van Leeuw en Cheetah, zij vervoegen de Wolvenleiding.
Ook nemen we afscheid van Fret en Mustang, zij voegen zich bij de
Teerpootleiding en tenslotte nemen wij ook nog afscheid van Panda en Hinde,
zij zullen vanaf nu leiding geven aan de Bevers.
Dan is er nog één iemand waarvan wij afscheid van nemen. Linsang heeft het
steeds moeilijker om werk en scouts te blijven combineren, daarom zet hij een
stapje opzij, en vervoegt hij de Stam. Aan iedereen die volgend jaar niet meer bij
ons zal zijn… Dit is geen vaarwel, we zien elkander weer! Maar overgang is ook
een tijd van komen en dit jaar hebben we natuurlijke enkele nieuwe jvg’s die
overgekomen zijn. We heten jullie van harte welkom… Tot in September. En
natuurlijk verwelkomen we ook Albatros, hij zal vanaf nu de leidersploeg
versterken. Na de overgangsceremonie konden we genieten van een heerlijke
spaghetti. Het middagspel is er eentje om de nieuwtjes een beetje te
verwelkomen… ‘den doop’ zoals ze dat zeggen. Het was leuk voor de oude VG’s
en vooral vuil voor de nieuwe VG’s . Het wassen nadien deed dan ook bijzonder
deugd. Als avondspel stond er hide & seek op het spel. Een spel waarbij je een
tegenstander hebt in de vijandelijke ploeg. Deze moet je zoeken en vervolgens
moet je zijn das pakken. Een spelletje dat nogal vlug een beetje ruw wordt (is het
niet… Ram & Tagoean). Moe en tevreden kroop iedereen in zijn bed.
15 en 16 augustus 2009
Het hoogtepunt van het kamp was
achter de rug (overgang). Vanaf nu
konden dus de afbraakwerken
starten. De constructies en patrouille
hoeken werden afgebroken.
Natuurlijk werd dit alles nog
afgewisseld met de nodige spelen en
ontspanningsmomenten. Zo speelden
we
nog het spel Bottlefight, waar je
punten moest verdienen door flessen
van andere patrouilles omver te
werpen. ’s Avonds speelden we een
spel van Sifaka, waar we elkaar
moesten zoeken in een donker bos,
zonder licht natuurlijk. Dit bleek toch
niet zo vanzelfsprekend, zeker als dat
bos nog eens vol ligt met takken. De
laatste avond is kampvuuravond, dus
gebruikten we die dag om een kampvuur te bouwen, concept: Een zandloper,
welke werd aangestoken met een domino van lucifers. Uiteindelijk is ons
concept mooi gelukt. Tijdens de kampvuuravond zorgden alle takken voor leuke
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sketches. De kampvuuravond zelf werd aaneengebabbeld door Yak en Indri.
Allemaal bedankt voor de gezellige avond.
17 augustus 2009
De laatste effectieve kampdag. De laatste zaken werden opgeruimd. Nog vlug een
partijtje frisbee, en het was tijd om afscheid te nemen van de welpen en het na‐
kamp in te zetten. Doordat we redelijk op schema zaten was er die dag nog een
beetje tijd om even te ontspannen en even tot rust te komen. Die avond sloten
we het kamp af met onze traditionele kaasavond.
18 augustus 2009
Het was vroeg morgen… De camion was daar ook al zeer vroeg (8u!), dus laden
dan maar. Met man en macht werd al het materiaal van 19dagen in de camion
geduwd… en dat was het dat… die 19 dagen zijn voorbij gevlogen… op naar
volgend jaar!!
Het kamp was meer dan geslaagd !! We willen dan ook iedereen bedanken die
hiervoor gezorgd heeft. We denken dan in het bijzonder aan de EL’s en aan de
Stam. BEDANKT RUDY!
Programma september-december

Indien jullie niet kunnen komen is het fijn dat je dit even op voorhand laat
weten.
Dit kan op 0473/21 09 67 of via vg@dezwaluw.org
Wet brengen jullie allemaal mee ? Geld voor cola en een eventuele versnapering.
Aangepaste kledij bij slecht weer, en steeds een perfect uniform.
Serene Tagoean
Takleider VerkennersGidsen

Programma verkenners ‐ gidsen
12/09/2009: 14h – Openen in Wondelgem
We halen de koffers van het Groot kamp nog eens uit, stellen hiervoor een
inventaris op en kijken wat er hersteld/bijgevuld moet worden.
19/09/2009: 14h – Openen in Wondelgem
Het scoutsjaar is goed begonnen, dus tijd om erin te vliegen met een stevige
cursus. Haal dat compas maar vanonder het stof!
26/09/2009: Geen vergadering
3/10/2009: 10h – Openen in Wondelgem.
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Vandaag zetten we theorie van enkele weken geleden om in de praktijk. We gaan
dus op tocht!
Niet vergeten: kaartleesmateriaal, lunch
10/10/2009: 14h – Openen in Wondelgem.
Vandaag kijken we wat we moeten doen als het fout loopt. Wat te doen bij snij,
brand, schaafwonden, ens… hoe te reageren in noodsituaties, enz
Meebrengen: 1 (oud) verband per persoon.
17/10/2009: 14h – Openen in Wondelgem
Hoe krijg je het best een boodschap van de ene persoon bij de andere ?? en dit
zonder gebruik te maken van email of sms… We komen erachter dankzij de
techniek morse/seinen.
24/10/2009: Geen vergadering.
31/10 tot 4/11 Herfstkamp.
Alle info zoals steeds in de kampfolder of op de website.
7/11/2009: Geen vergadering:
14/11/2009: 10h – Openen in Wondelgem.
Op kamp kregen jullie de techniek fotografie, en hebben we foto’s getrokken.
Vandaag gaan we de negatieven ontwikkelen. Vergeet je lunch niet !
21/11/2009: 14h – Openen in Wondelgem.
Verleden week hebben we negatieven ontwikkeld. Vandaag gaan we de foto’s
zelf ontwikkelen. We vertrekken dus met een hoop negatieven, en eindigen met
een mooi foto‐album boordevol foto’s van het Herfstkamp.
28/11/2009: Geen vergadering.
5/12/2009: 10h – OPENEN AAN DE MUZE
Vandaag vieren we het feest van een heilig man, hiernaast leggen we ook onze
badge zwemmer af. Wat brengen jullie allemaal mee ? € 5 voor de inkom van
het zwembad, zwemgerief, een cadeautje van ongeveer € 5 voor het
sinterklaasfeestje.
12/12/2009: 14h – Openen in Wondelgem.
Vandaag kijken we eens hoe goed jullie overweg kunnen met pijl en boog.
Hiernaast spelen we veel spelletjes.
19/12/2009: 14h – Openen in Wondelgem.
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Alweer de laatste vergadering van het jaar. We sluiten het jaar af met de
techniek schatten/persoonlijke maten. Meet jezelf dus al maar eens.
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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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