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Het is alweer een tijd geleden dat we nog eens iets op papier hebben gezet.
Dit betekent echter niet dat we de ganse tijd hebben stilgezeten, integendeel.
Iedereen heeft het de afgelopen tijd druk gehad met het organiseren van tal
van festiviteiten en activiteiten. Gelukkig kunnen we nog steeds beroep doen
op een stevig samenhangende leidersploeg om al deze initiatieven vorm te
geven en tot een goed einde te brengen.
We hebben er alweer een kaasavond opzitten die vlekkenloos is verlopen. Er
werd zoals gewoonlijk uitgebreid tijd genomen om te aperitieven, alvorens
aan te schuiven voor de maaltijd. Opnieuw zagen we veel verlekkerde
gezichten bij het aanschuiven aan onze buffetten. Zoals elk jaar bestond er de
keuze uit een kaasbuffet of een reuzesandwich, voor elk wat wils dus.
Iedereen kreeg rustig de tijd om even bij te praten met vrienden en kennissen,
of leerde nieuwe mensen kennen. Naar het einde van de avond toe, slaagden
we er in een record aantal tombolalotjes verkopen, en werd het tijd om onze
prijzen de deur uit te gooien. Er werden tal van prachtige prijzen uitgedeeld,
en uiteindelijk ging Ooievaar aan de haal met de hoodprijs, een iPodwekkerradio. De grootste ...... hebben meestal het meeste geluk, niewaar....
Na het organiseren, opbouwen en afbouwen van de kaasavond, werd het
alweer tijd om na te denken over het paaskamp dat voor de deur stond. De
leiding deed opnieuw z’n best om spel en technieken te brengen, en zo de
kinderen te boeien gedurende 5 dagen. Ook de stam kwam uit z’n pijp en
voorzag ons tijdig van spijs en drank. Zoals gewoonlijk, kan je verdere
samenvattingen van het kamp nalezen in de artikeltjes verderop in dit boekje.
Na het kamp werd de leiding werd niet veel rust gegund, want het tweede
weekend van de paasvakantie werd iedereen reeds opgetrommeld voor het
leidersweekend. Hierbij proberen we elk jaar de leid(st)ers te “vormen”, en
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op de hoogte te houden van alle thema’s die jeugdwerking aanbelangen. Er
werden dit jaar enkele belangrijke thema’s besproken, zoals: jeugdwerking
en wet, wat te doen bij calamitieiten, hoe bereid ik een avondspel voor, enz...
Allemaal belangrijke kennis, die er mede voor zorgt dat elke leider zich
verder kan ontplooien in onze eenheid en als verantwoordelijk leider toezicht
kan houden over de kinderen.
Het is reeds begin mei, en ook nu al zijn we stilaan begonnen met de
voorbereidingen van het zomerkamp. Het vergt immers enige voorbereiding
wanneer we gedurende 10 dagen met circa 130 zwaluwen wensen te
vertoeven in de Lommelse bossen. De leiding vertrek dit jaar opnieuw op 31
juli om het kamp op te bouwen tegen wanneer de kinderen toekomen op 7
augustus. 7 augustus start het kamp, en is er eveneens de bezoekdag. We
verwachten van iedereen dat jullie op eigen krachten (of via vrienden) tot in
het Kattenbos geraken. Zoals elk jaar bestaat er de mogelijkheid voor de
ouders om ’s middags van een overheerlijke barbeque te genieten en even op
verkenning te gaan in ons kamp. Verdere informatie omtrent het zomerkamp
en de inschrijving voor de barbeque, kan u binnen enkele weken terugvinden
in onze kampfolder.

Mochten er in de toekomst vragen, suggesties of problemen zijn mag u mij
steeds contacteren:

Oprechte Baribal
Everaert Pepijn
0498/08.03.42

baribal@dezwaluw.org

EENHEIDSLEIDER
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Bouwfeest:
26 juni op het terrein in Wondelgem
Aangezien onze ruwbouw eind juni zal afgewerkt zijn, organiseren wij hiervoor
een groot feest. Iedereen is welkom vanaf 11h op het terrein in Wondelgem,
Viaductstraat. Wij voorzien een maaltijd en gezellig samenzijn in de namiddag.
Verder info volgt via de uitnodiging....

Groot kamp:
Jeugdcamping VVV, Kattenbos z/n, 3920 Lommel
• 1Ste Periode: Van 1 augustus 2010 tot en met 18 augustus 2010 voor alle leiders,
P.l's en H.p.l's, Verkenners – Gidsen en Voortrekkers. Prijs: ! 200,• 2De Periode: Van 7 augustus 2010 tot en met 17 augustus 2010 voor alle
kinderen: Wolven, Teerpoten en een deel van de Jongverkenners - jonggidsen.
Prijs: ! 150,Vervoer richting het kamp (7 augustus) dient zelf geregeld te worden!!!
• 3De Periode: Van 12 augustus 2010 tot en met 17 augustus 2010 voor de
Bevertjes. Prijs: ! 90,Inschrijvingen iedere zaterdag tot 14 Juni 2010, bij voorkeur via overschrijving
op 001-4945144-63
!! Details zoals steeds in de kampfolder !!

Herfstkamp:
Jeugdheem ‘De Spreedonken’, Gestelseweg 12, 2491 Olmen
• Van zaterdag 30 oktober 2010 tot en met woensdag 3 november 2010.
Prijs: 80 ! per persoon
• Van zaterdag 30 oktober 2010 tot en met maandag 1 november 2010 voor
de Bevertjes.
Prijs: 40 ! per persoon
Inschrijvingen iedere zaterdag tot 16 Oktober 2010, bij voorkeur via
overschrijving op 001-4945144-63
!! Details zoals steeds in de kampfolder !!

Eerste vergadering voor het volgend schoojaar:
4 september
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Goed nieuws aangaande de stand van
zaken in ons bouwproces. Enkele
weken terug startte onze aannemer met
de werkzaanheden op ons terrein. Eerst
werd begonnen met het afgraven van
het terrein. Nadien konden de nodige
putten
gegraven
worden,
zoals
regenput, bezinkput en twee putten voor
onze waterzuiveringsinstallatie.
Twee weken geleden werden dan alle buizen voor de riolering aangesloten en
werden de kolommen en de plinten gezet. Momenteel liggen de spanten klaar
voor montage en kunnen de muren geplaatst worden. Het gaat allemaal snel,
maar geen paniek. Foto’s van de werkzaamheden zijn te bezichtigen op onze
site: www.dezwaluw.org.
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Eindelijk !!
Nu kunnen we allemaal onze spannende avonturen van in
het grote bos nog eens herbeleven ..
Toch nog geen heimwee?
Hier gaan we dan ..

Zaterdag 3 april 2010
Heel vroeg in de ochtend stonden er veel kindjes verzameld op de parking van
Wondelgem omdat we op Paaskamp vertrokken. De valiezen werden ingeladen
en niet veel later namen we afscheid van de mama en de papa en vertrokken met
de
bus
richting Spreedonken
in
Balen/Olmen. Na 2 uur gereden te hebben
kwamen we aan in Olmen.
Toen alles was uitgeladen gingen we onze
valiezen (in de regen ! ) zoeken tussen de
hoop. Daarna konden we ons installeren in
de kamers en onze slaapzak, kussen, deken,
pyjama klaarleggen. We waren met 9
bevertjes en hadden twee kamertjes van 4
dus sliep Quincy De Boever bij de leiding.
Malac en Regenboog gingen verder met het installeren en de bevertjes kregen
uitleg over de kampwenken van Bulle en Tictac (= dat zijn kleine regeltjes voor
het kamp vlot te laten verlopen). Als dat gedaan was konden we onze
lunchpakket opeten en deden in de siësta onze
speelkleren aan.
Na de siësta kwamen de bevertjes 4 feeën tegen en ze
vertelden dat ze een toverschool wilden openen, maar
niet goed wisten hoe ze dat moesten doen. De feeën
vroegen hulp aan de bevertjes en die wouden met veel
plezier helpen. Ze zouden 4 lessen moeten volgen, die in
de toverschool gegeven zouden worden. Dat moesten ze
doen om te testen of de lessen goed genoeg waren voor
de leerlingen van de toverschool. Zo leerden de
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bevertjes bij de tovenaar hoe ze een toverdrank moesten maken, bij de
toverstafmaker hoe ze een toverstaf moesten maken, bij de eerste vliegles hoe ze
om de beurt geblinddoekt naar de overkant moesten zien te geraken en bij de
tweede vliegles hoe ze een touwenparcours moesten volgen. Nadat ze klaar
waren met de 4 lessen was het tijd voor het vieruurtje.
Na het vieruurtje leerden de bevertjes van
Regenboog hoe ze hun kleren en slaapzak
moesten opvouwen, waarna ze zelfs eens
mochten proberen. Al vlug was het tijd voor
de kattenwas: gezicht wassen, tanden poetsen,
haren kammen en okseltjes wassen.
Dinsdagavond was er de paasshow en
daarvoor oefenden we deze middag voor de
eerste keer. Na al dat dansen en spelen
mochten we eindelijk aanschuiven voor
blinde vink met appelmoes en patatjes. Dat smaakte iedereen !!! Nadat het eten
was gezakt, kregen we zangles van Bulle en Tictac. We bleven zingen tot
Malac met de snoepjes kwam, je moest hun gezichtjes gezien hebben "
Veel lekkere snoepjes later wilden we allemaal gaan slapen, maar tot onze
verbazing zagen we dat iedereen zijn knuffel weg was. Rémi Jorens en Daan
Vlerick antwoorden daarop: “Nog een geluk dat we onze knuffel vergeten
hebben.” Ze vonden een briefje met daarop ' Knuffels zijn nu verleden tijd,
probeer nu maar lekker te gaan slapen!!!’. Tictac besloot daarop om de politie
te bellen. Even later kwam een politieagent aangewandeld en de bevers
vertelden hun verhaal, maar zij geloofde hen niet en lachtte hen uit. Opeens was
de agent bevroren en verscheen Liesje de elf. Ze zei dat ze een groot probleem
had: zij is de ‘mama’ van alles knuffels. ’s Nachts komen alle knuffels tot leven
en komen ze bij haar spelen, maar deze avond had ze geen enkele knuffel
gezien. De bevers vertelden dat ook hun knuffel gestolen waren. Gelukkig kende
Liesje misschien wel iemand die zou kunnen helpen: Flasse de grote teddybeer.
Dus trokken de bevertjes samen met Liesje naar Flasse. Hij vertelde dat hij een
briefje had gevonden met een soort plannetje en een gescheurd briefje met een
spreuk erop, misschien dat dit kon helpen. Ze ontrafelden de briefjes en zagen
de spreuk, maar ze wisten niet wat ze er mee moesten doen. Daarom besloten ze
om het plannetje te volgen, wat hen tot bij Flos de teddydief bracht. Ze vroegen
hem waar de knuffels waren, maar hij wou niet antwoorden. Hem kietelen bleek
de enige oplossing. Hij wou dat ze ophielden en zou dan zeggen waar de
knuffels waren. Maar blijkbaar had hij gelogen en dus zeiden de bevertjes de
spreuk. Zo kwamen ze uiteindelijk te weten waar de knuffels waren. Vlug vlug
vlug liepen de bevertjes naar de slaapkamers en daar lagen ze " . Iedereen had
zijn knuffel terug, behalve Rémi Jorens en Daan Vleurick (ze waren hem
UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – APRIL 2010 TOT JUNI 2010
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: EVERAERT PEPIJN – BEGIJNENGRACHT 81 – 9000 GENT

9

vergeten). Maar ook daarvoor was er een oplossing. Rémi mocht met een
tweede knuffel van Quincy de Boever slapen en Daan Vleurick met de knuffel
van Malac. Nu kon iedereen tevreden naar bed gaan + ze kregen toen ook nog
een verhaaltje van Tictac te horen.
Zondag 4 april 2010
Het was 08u en tijd voor de bevertjes om op te staan. Iedereen kreeg een turnles
van Regenboog om goed wakker te worden en dat was niet enkel voor de
bevertjes ", de leiding kon dat ook goed gebruiken. Na de turnles lagen de
boterhammen al te wachten. Om 9u was er inspectie, dus dat wou zeggen dat ze
hun kamer moesten opruimen; slaapzak, pyjama en kleren opvouwen, schoenen
goedzetten en het zand van het bed vegen. Dat was bij de meest wel in orde, dus
konden we overgaan naar de kattenwas.
Achter de kattenwas kwam er nog een
techniekje: we herhaalden de bevereisen
nog eens met behulp van Bulle en Tictac.
Na onze danspasjes voor de paasshow nog
eens geoefend te hebben, was het tijd om
te gaan eten. Het waren hespenrolletjes
(met prei OF witloof) met kaassaus en
pureepatatjes.
Een siësta later kwamen opeens de ouders
van Zita op bezoek. Ze vertelden wat er
met hun dochter aan de hand was; ze zeiden dat ze iets verkeerd gegeten had,
maar dat ze niet wisten wat. Daar konden ze wel achter komen als ze zouden
willen meegaan naar de verschillende dokters. De ouders moesten gaan werken,
dus de bevertjes hielpen Liesje op hun tocht naar de verschillende dokters. Ze
gingen langs bij de oogarts. Daar kregen ze een deel van het medicijn: een fles
bronwater. Dan gingen ze naar de oorarts en daar moesten ze een zin
doorvertellen. Opnieuw kregen de bevertjes een deel van het medicijn: een
citroen. Ze gingen verder naar de tandarts en daar moesten ze geblinddoekt
elkaars tanden poetsen. Deze keer
kregen ze een zakje poeder mee. Ze
bleven gaan en kwamen aan bij de
diëtiste.
Daar
moesten
ze
5
verschillende
smaken
herkennen,
waarna ze weer een deel van het
medicijn kregen namelijk een beker.
Vandaar gingen ze op weg naar de
laatste dokter namelijk de pedoloog en
daar moesten ze met hun handen
afdrukken maken met verf op papier.
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Na deze proef kregen ze het laatste deel van het medicijn: een speciaal klontje
suiker. Ze mengden alles door elkaar en gaven het mengsel aan Zita. Zij dronk
ervan en werd met de minuut beter. De ouders kwamen terug achter hun meisje
en waren dolgelukkig dat ze beter was. Dat was allemaal te danken aan de hulp
van de bevertjes. Ze namen afscheid van Zita en haar ouders en gingen naar de
eetzaal voor het vieruurtje.
Daarna gingen we nog wat oefenen voor de
paasshow en deden we een uitgebreide
hondenwas (= dat is ons volledig wassen).
Toen was het tijd voor onze boterhammekes
en een stevige zangles met de snoepjes als
beloning. Toen kwam Minoes bedroefd aan
bij de bevertjes. Ze vertelde dat haar pootje
gebroken was en dat ze naar de dierenarts
wou gaan, maar dat niet alleen dierf. Maar Minoes had zoveel honger, dat ze
eerst nog wat muisjes wou eten. Daarna, als ze alle muisjes gevangen had,
gingen ze naar de dierenarts. Daar aangekomen zagen ze dat de dierenarts sliep
en er een papiertje lag met daarop “de bel is kapot”. Minoes wist echter een plek
waar er nog een bel zou kunnen liggen en ze gingen er naar toe. Na ze de bel
gevonden hadden, gingen ze terug en belden ze de dierenarts wakker. Die gaf
Minoes een spuitje, waarna haar pootje plots genezen was en de bevertjes
afscheid konden nemen van Minoes en de dierenarts. De bevertjes kropen onder
hun wol en kregen het vervolg van het verhaaltje te horen.
Maandag 5 april 2010
Het was tijd om op te staan. We kregen een turnles van Tictac die ochtend om
wakker te worden. Na de turnles was het tijd voor het lekkere ontbijt. Na het
ontbijt moesten ze terug hun kamer opruimen: de slaapzak en kleren opvouwen
en niet veel later was het tijd voor de kattenwas. Daarna oefenden we nog voor
de paasshow en deden
50m sprinten
1. Daan Vleurick
12sec74
we de sportproeven:
2. Tibo Van Hecke
14sec43
50m sprint, 80 meter
3. Muna Mann
14sec 67
lopen en verspringen.
80m lopen

Verspringen

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Rémi Jorens
Daan Vleurick
Tibo Van Hecke
Rémi Jorens
Leon Demey
Daan Vleurick

20sec65
21sec17
21sec87
1m75cm
1m54cm
1m50cm

Van al dat sporten
kregen we natuurlijk
een reuzehonger, wat
direct werd verholpen
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door een paar grote borden spaghetti. Tibo Van Hecke is zelfs 4x achter
spaghetti geweest. Die had precies grote honger … Daarna konden de bevertjes
wat slapen.
’s Middags stonden de bevertjes voor de
chalet, toen er plots een droevige clown
aankwam. De bevertjes vroegen waarom
hij zo droevig was, waarna clown August
zijn verhaal deed. Hij speelde dolgraag
met ballonnetjes, maar vanmorgen was
kabouter Plaagstok bij hem geweest en
die had al zijn ballonnetjes afgepakt
terwijl hij nog lag te slapen. Toen belde
kabouter Plaagstok hem op en zei dat hij
een spelletje had bedacht waardoor
clown August al zijn ballonnetjes terug zou vinden. Kabouter August moest dan
wel naar de bossen gaan en heel goed naar de bomen kijken. Het probleem was
dat clown August nog nooit naar de grote bossen was geweest en dat hij bang
was in de grote bossen. De bevertjes wilden clown August natuurlijk helpen en
daarom gingen ze met hem mee zoeken naar de ballonnen. Daarvoor deden ze
opdrachten bij de vriendin van de clown en de gekke tovenares. Als de
opdrachten goed waren wisten ze waar kabouter Plaagstok zich bevond, ze
strooiden het magische mengsel over hem en zeiden een spreuk om hem te doen
slapen. Klaar is Kees en dus was het tijd voor het vieruurtje. Na het vieruurtje
gingen we nog wat oefenen voor de paasshow (en nog een beetje buiten spelen).
Leon Demey, Quincy De Boever en Muna Mann gingen erg op in hun spel,
amai .. Omdat het morgen paasshow was en we op het liedje ‘Iedereen kan
toveren’ gingen dansen, kreeg Malac het idee om de bevertjes een toverhoed te
laten maken. Het was vijf voor zes, dus we moesten ons rap rap haasten om op
tijd in de eetzaal te zijn. Helaas, 2 minuten te laat, maar dat gaf niets " dus
kregen we toch onze boterhammen en een lekkere kom soep. Na de zangles
konden we eigenlijk van de zalige snoepjes genieten.
En plots stond de wereldberoemde Robin Hood bij de bevertjes en vertelde dat
hij werd voorgesteld als nieuwe koning tot de oude koning Richard terug is. Er
was echter een probleem: juist voor de slechte koning stierf, had hij de kroon
verstopt. Robin Hood moest dus op zoek gaan naar de kroon en schakelde de
hulp van de bevertjes in om de kroon te vinden. Ze moesten langs gaan bij
verschillende personages om opdrachten te doen om te weten te komen waar de
kroon zich bevond. Met de tips die ze gekregen hadden door opdrachtjes te
doen, bleek het vinden van de kroon een makkie. Nu de kroon terecht was,
namen de bevertjes afscheid van Robin Hood, kropen in hun slaapzak en kregen
nog een verhaaltje te horen.
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Dinsdag 6 april 2010
Na een turnles van Bulle, schoven de
bevertjes snel aan voor het onbijt. En
nadien volgde, zoals het elke dag de
gewoonte was, de inspectie: de kamer
op ruimen, de slaapzak en de kleren
opvouwen. Vlug de kattenwas en
daarna nog véél oefenen voor de
paasshow, want die was vanavond al.
Als beloning van de Stam voor al het
mooie dansen, kregen we deze keer
rijst met curry saus en kip. Tibo Van
Hecke bewees opnieuw dat hij nogal kan eten !!?? Daarna mochten de bevertjes
een siësta houden. Toen de bevertjes net een grote boswandeling gingen gaan
maken, kwam Kapitein Haaientand langs. Hij had een fles gevonden met daarin
een kaart, maar de fles was hij ondertussen verloren. Gelukkig zat rond de fles
nog een briefje en dat briefje had hij wel. Op dat briefje stonden instructies en
die moesten ze volgen om bij de fles te komen. Na een korte zoektocht hadden
we de fles gevonden, waarop de kapitein nu kon kijken naar de kaart. Het was
een schatkaart!! en de schatkaart leed ze naar
de verloren schat van het schip de Zwarte
Parel. De bevertjes moesten bewijzen dat ze
echte avonturiers, piraten en schattenzoekers
waren !!! Ze moesten een parcours volgen en
opdrachten doen. Door dat te doen, bewezen
ze dat ze goede spoorzoekers waren, maar
konden ze door de schat te vinden ook
bewijzen dat ze echte piraten waren? Op de
kaart stonden verschillende cijfers, plaatsen
waar de bevers opdrachten moesten doen.
Bij piraat 1 moesten ze blikken omver
gooien, bij de 2de piraat moesten ze
touwtrekken, bij de 3de piraat moesten ze een
schatkist zoeken, bij de 4de piraat moesten ze
een deel van het goud verdienen en bij de
5de piraat moesten ze de rest van de schat
zoeken.
Quincy De boever, Lena Bernaerts en Muna Mann waren betoverd door de
schat " Nu alle opdrachten afgelegd waren, vond Kapitein Haaientand dat de
bevertjes echte piraten waren. Een vieruurtje hadden de bevertjes wel verdiend
na zo’n spannende namiddag. Na het vieruurtje moesten we wel nog wat
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oefenen voor de paasshow, want het was bijna zover. Naarmate de avond
vorderde, groeiden de zenuwen, zowel bij de kinderen als bij de leiding. Achter
het oefenen vlug een kattenwas en ons uniform (wat gebruikelijk is op de
paasavond) aan. Toen de bevertjes buiten aan het spelen waren, schminkte
Malac de kabouters, fee en de tovenaar. Niet dat we door de zenuwen veel
konden eten, maar het was toch tijd om boterhammen te eten. Dan was het
zover: de paasshow begint. Eerst gingen de bevertjes (vol zenuwen, de leiding
meer dan de bevers). We dansten op 2 liedjes: “Iedereen kan toveren” van K3 en
de Regendans van Kabouter Plop. Malac was een beetje haar tekst vergeten
(zenuwen natuurlijk) maar niemand die het erg vond. Die dansende bevertjes
zijn veel te schattig. Nadat we ons dansje gedaan hadden, kregen we een mooie
ban. Na een paar liedjes kwamen de teerpoten aan de beurt, dan de wolven , de
jongidsen en jongverkenners en als laatste de verkenners en gidsen. Tijdens de
pauze kreeg iedereen nog lekkere paaseitjes en een glas cola. Na de pauze
gingen de bevertjes naar bed omdat de avond iets te lang duurde...Blijkbaar
duurde hij lang genoeg (ook al zeiden ze van niet) want woensdag ochtend was
de enige ochtend waarbij ze stil waren tot kwart voor 8 !!! (Waar de leiding zéér
blij voor was " )
Woensdag 7 april 2010
Acht uur en tijd om op te staan. We deden direct ons uniform aan en kregen een
laatste turnles van Regenboog. Na de turnles was het tijd voor de boterhammen.
Toen moesten we dringend beginnen met de valiezen te maken. Malac en
Tictac hielden zich bezig met de valiezen. Regenboog en Bulle met de kindjes
buiten. Vandaag was ook de laatste kattenwas, terwijl de rest van de leiding de
valiezen verder maakte. De “Dag der Raden”, waarbij de bevertjes vertellen aan
de leiding wat ze leuk en niet leuk / lekker en niet lekker vonden op het kamp,
werd nog net voor het eten afgewerkt. Daarna gingen ze met Regenboog nog
wat spelletjes spelen zoals tikkertje, Chinese voetbal en zakdoekje leggen
spelen. Toen was het tijd voor onze laatste middagmaal: het waren Franse
hamburgers … Lekker !! na een kleine siësta zongen we met de volledige
eenheid het afscheidslied en deden allemaal onze kreten. Daarna konden we
snel op de bus stappen. Na 2 uur rijden (en slapen) kwamen terug aan in
Wondelgem en konden we naar de mama en de papa gaan.
Het Paaskamp zit er helaas alweer op, nog een paar maanden wachten en we
vertrekken alweer en deze keer op groot kamp. Ik hoop dat iedereen het leuk
vond. De leiding deed zoveel mogelijk hun best om er een aangenaam en leuk
kamp van te maken. Maar daar zorgde niet alleen de leiding voor, ook de
eenheidsleiding en de stam. Nog nen helen dikke merci voor alles.
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Jullie reporter ter plaatse,
Regenboog
Zorgzame Saïga
Hulpleidster Bevers
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Na de belevenissen van het Paaskamp, staat het laatste deel van het Beverjaar
voor ons. De vriendjes van het Woud hebben nog het volgende voor ons in
petto. Vergeet niet om voor elke vergadering !0,5 of !1 mee te brengen voor een
drankje en/of koekje.
Zaterdag 01/05/2010
Vergadering van 14u00 tot 17u30. Vandaag herhalen we de vriendjes van het
woud en de bevereisen en gaan we veel spelen.
Zaterdag 08/05/2010
Vergadering van 14u00 tot 17u30. Vandaag gaan we iets knutselen voor onze
mama, wat we gaan doen is natuurlijk een verrassing ..
Zaterdag 15/05/2010
Vergadering van 10u00 tot 17u30. Het is vandaag een speciale vergadering.
Vandaag gaan we naar de Zoo van Antwerpen.. Vergeet je lunchpakket niet en
10euro ...
Zaterdag 22/05/2010
Vergadering om 13u30 tot 17u30. Vandaag blijven we niet op´t schooltje, maar
gaan we naar ons terrein in Wondelgem. Daar spelen we een groot spel in het
wondelbos ..
Zaterdag 29/05/2010
Geen vergadering
Zaterdag 05/06/2010
Vergadering van 14u00 tot 17u30. We maken vandaag ons themakledij .. het
thema is indianen dus als je gerief hebt dat we daarvoor kunnen gebruiken, mag
je het altijd meebrengen. Heeft je bever al een indianenkostuum, gelieve dat ook
mee te geven..
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Zaterdag 12/06/2010
Vergadering van 14u00 tot 17u30. Nu is het de tijd om papa in de bloemetjes te
zetten .. dus maken we een cadeau´tje voor de papa.
Zaterdag 19/06/2010
Vergadering van 10u00 tot 17u30. Verrassingsvergadering !!!!
Zaterdag 26/06/2010
Geen vergadering
Zaterdag 4/09/2009
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 11/09/2009
Vergadering van 14u00 tot 17u30. We gaan vandaag veel spelen en elkaar
nog een beetje beter leren kennen.
Zaterdag 18/09/2009
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 25/09/2009
Geen vergadering.
Malac
Wispelturige Timalia
Shenandoah Poupaert
bevers@dezwaluw.org
Takleidster Bevers
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Zaterdag 3 april
Het was weer eens zo ver, de teerpootjes vertrokken op paaskamp! Met een
twintigtal teerpoten verlieten wij Wondelgem richting Olmen. Alleen Benjamin
Meersseman zou de volgende nacht pas arriveren. Op de bus sliepen vele
teerpootjes in omdat het nu eenmaal nog vroeg was. Aangekomen op het
kampterrein staken wij meteen de handen uit de mouwen en hielpen wij de
oudere takken om de bagage uit te laden. Gezamenlijk werd alles uitgeladen en
vervolgens aten wij rustig in de refter onze boterhammetjes op. Na een kleine
siësta waren de teerpoten klaar voor een middagspel. Kabouter Strop en Boebbel
kwamen de teerpoten tegemoet, en ze waren hun toveruurwerk kwijt. Na
zwoegen, zweten en nogmaals zwoegen, kregen ze uiteindelijk het uurwerk te
pakken. Nu was het tijd voor een overheerlijk vieruurtje. Wij speelden nog
enkele spelletjes tot het tijd was voor het avondmaal. Tijdens het spel “ik ga op
reis en ik neem mee…” vond Balder Huybreghs de briljante oplossing om
“alles” mee te nemen op reis, jammer genoeg was dit niet het correcte antwoord.
Het avondmaal smaakte ons allen en wij waren helemaal klaar voor het
avondspel. Er werd eerst nog gezongen na het avondmaal waarvoor wij leider
Mor danken. Toen de teerpootjes buiten stonden te wachten, kwam er een
vreemde jongen voorbij. Die wist de teerpoten te vertellen dat hij last had van
geesten in zijn kamer en dus niet kon slapen. Na enkele magische trucjes van de
teerpoten kon hij dan toch
gaan slapen. Het was een
lange dag geweest en de
teerpoten kregen wat ze nodig
hadden : een welverdiende
nachtrust.
Zondag 4 april
Opgestaan
na
een
onverstoorde nachtrust konden
de teerpoten zich al een eerste
keer uitleven bij de turnles.
Deze was zeer intensief en een
goed
ontbijt
was
dus
welgekomen. Het waren rozijnenboterhammen en deze vielen enorm in de
smaak bij al onze teerpoten. Ook een inspectie is dagelijkse kost bij ons op
scoutskamp. Hierbij was het vooral opvallend dat Silke De Proft en Tenzin
Hoflack enorm goed hadden gepresteerd ondanks het feit dat dit hun eerste
kamp was en bijgevolg dus ook hun eerste inspectie. Na de inspectie en het
wassen waren we aanbeland bij de volgende activiteit. En het was zondag dus
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dat betekende morele opvoeding. Deze stond in het teken van “Pesten”. Het
werd duidelijk dat iedereen wel al eens met pesten in aanraking was gekomen,
en dan in het bijzonder Merel Geyskens en Marthe Michiels. Het was
Paaskamp en dit betekende dus dat er op de laatste dag een paasshow zou
plaatsvinden. Dit betekende dus dat er veel moest geoefend worden. Na de
morele opvoeding was dit een uitgelezen kans. Tijdens het middagmaal, viel
meteen op dat Seppe Bovyn aanschouwd kon worden als grootste eter van de
teerpoten. Hij at maar liefst drie borden leeg. Na de siësta, stond opeens een
piraat, Yarcko genaamd, bij de teerpoten. Hij vertelde dat zijn schat gestolen
was door apen en vroeg aan de teerpoten of ze hem wouden helpen met ze terug
te bemachtigen. Daarvoor moest hij speciaal zilver bemachtigen om de apen af
te leiden. Na avonturen met een stuurman, een gekke tweeling en de apen waren
de teerpoten er in geslaagd om de schat terug te bemachtigen. De teerpoten
werden dan ook uitvoerig bedankt door Yarcko.
Na het vieruurtje werd nog
even geoefend voor de
paasshow en werden nog
wat spelletjes gespeeld ,
waarna het al weer tijd was
voor het avondeten. De
spetterende zangles die
volgde bracht iedereen in
een zeer aangename sfeer.
De
kantine
die
de
teerpoten kregen werd
opgegeten bij een verhaal
van Mor. Het was een heel
spannend verhaal en moest jammer genoeg onderbroken worden door de
aankomst van een drugsbaron. Die vertelde de teerpoten dat ze op een uurtje tijd
stinkend rijk zouden worden. En wie zou dit aanbod nu afslaan? Het geld
stroomde binnen voor iedereen en eenieder zag al voor ogen wat hij/zij met het
geld zou doen. Maar als puntje bij paaltje kwam wou de drugsbaron natuurlijk
gaan lopen met al het geld. De teerpoten lieten dit niet gebeuren,
overmeesterden hem en leverden hem uit aan de politie. Na al deze commotie
was de tijd gekomen om dodo’s te doen en te denken aan al de mooie momenten
die nog moesten komen op dit kamp.
Maandag 5 april
Teerpoten opstaan!!! Klonk het door de gang. Hoera, weer een nieuwe dag vol
spelletjes, gelach, geloop, amusement,… kortom weer een dag vol plezier. Al
snel stonden de teerpoten buiten verzameld voor de veranda voor een
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verfrissende, opmonterende turnles. Hier werden alle sporen van vermoeidheid
of slaap geëlimineerd. Maar na een klein halfuurtje begonnen de lege maagjes te
protesteren en was het tijd voor een stevig en lekker ontbijt. Als uitgehongerde
wolven stortten de teerpootjes zich op de grote stapels boterhammetjes met
hagelslag. En in een mum van tijd verdwenen de boterhammen als sneeuw voor
de zon. Hierdoor konden de teerpootjes vol goede moed beginnen aan hun
inspectie en de alom bekende sportproeven. De sportproeven zijn heel geliefd bij
de teerpoten omdat ze zich hier kunnen meten met hun medeteerpoten. Als echte
competitiebeesten wouden de teerpoten één voor één winnen, maar er kan er
maar 1 de winnaar zijn en op de 60meter is dit Lars Hostens geworden en op de
400meter is dit Leon Tack geworden. Proficiat aan deze twee winnaars. Na
deze vermoeiende competitie was dan weer tijd om de handjes te wassen en aan
te schuiven voor een heerlijk bord (of 2, 3) spaghetti. Spoedig werden de
maagjes gevuld en konden de teerpootjes uitrusten en even bekomen op hun
bedje.
Tot plots de teerpootjes bezoek kregen van een kabouter die hun waarschuwde
dat Gargamel op weg was naar hun huisje om dit te verwoesten. Deze stoute
meneer had al namelijk het kabouterdorp vernield en enkele kabouters
gevangengenomen. Moedig als ze zijn lieten de teerpoten het hoofd niet hangen
en besloten om Gargamel een lesje te leren. Samen met een toverkabouter (die
beetje verder in het bos leefde) maakten de teerpootjes een superdrankje van
stierenbloed, maanwater en kamelenurine. Met dit drankje werden de teerpootjes
supermachtig en het duurde niet lang of Gargamel zette het op een loopje. Na
Gargamel te hebben verjaagd werden de teerpootjes verrast op een lekker
vieruurtje. Na het vieruurtje te hebben opgesmuld, werd het weer tijd voor
bittere ernst. Inderdaad, de teerpootjes konden zich nu met al hun acteertalenten
uitleven in de voorbereiding van de paasshow. Na veel flink oefenen en acteren
kregen de teerpootjes een superlekkere kantine. Hun oogjes werden groter dan
hun buik toen de teerpootjes de grote pot met snoep zagen. Njamnjam! Klonk
het overal. Nadat al het snoep was opgegeten, was het tijd om te gaan plassen
en in hun bed te kruipen maar plots doken 2 vampieren uit het niets op en die
ontvoerden Mor, hun geliefde leider. Tussen het vele gesnotter en gesnik door
verzamelden de teerpootjes magische amuletten die Mor en de 2 vampieren
weer gezond en levend maakten. Het was vooral Tenzin Hoflack die zich niet
liet doen en zich als een echte heldin gedroeg en besloot om alle andere
teerpoten met zich mee te trekken om de magische amuletten te verzamelen.
Samen met nog een paar anderen ontfermde ze zich over de bange teerpootjes en
al snel rolden de vele amuletjes binnen. En moedig gingen ze dan samen op pad
om de vampieren in hun slaap te overvallen en hun terug normaal te maken. Zo
gezegd, zo gedaan en de teerpootjes hadden hun leuke leider terug en keerden
tevreden terug naar hun bedje voor een heerlijke nacht vol mooie dromen.
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Dinsdag 6 april
Van enige vorm van stress voor de paasshow was er ’s morgens nog geen spoor
bij de teerpootjes. Dat kon ook niet want het drukke kampleven bleef zijn snelle
vaart gaan. Er moest dus nog steeds inspectie gemaakt worden en onder andere
Silke De Proft, Liselot Geyskens en Jannes Depoortere voerden deze taak
vandaag foutloos uit. Na de inspectie was het tijd voor een korte repetitie voor
de paasshow. Benjamin Meersseman, Maité Van Laere en Mel Van Rompay
bleken ware acteurs in wording te zijn. Laurian Schram kon zich dan weer
perfect inleven in zijn rol als vleesetende vogel. Na deze repetitie was de leiding
er gerust in voor de paasshow en was zelfverzekerd de beste sketch van de
avond af te leveren. We konden dus nog een lustig partijtje ‘Potje Pas’ (een
soort verstoppertje met een bal) in het bos gaan spelen. Daar gebruikte Balder
Huybreghs allerlei inventieve camouflagemethodes om te kunnen winnen zoals
stokken samenrapen en een wandelende struik spelen. Na ‘Potje Pas’, was het
etenstijd. Kip-curry-rijst-ananas stond op het menu en ging vlot binnen bij alle
Teerpoten. Seppe Bovyn toonde zich nog maar eens de snelste eter. Bij de
afwas waren Talin Lootens en Ilona Lust de lustige afdrogers die de afwastijd
aanzienlijk verkortten. Na een welverdiende siësta werden de teerpoten
opgeschrikt door een ontsnapte Oermens. Professor Baralas had namelijk met
zijn teletijdsmachine een oermens kunnen halen naar het heden. Concurrent
Dokter Jannenstein was jaloers op Baralas’ uitvinding en had de oermens laten
ontsnappen. De teerpoten
hadden al voor hetere
vuren gestaan en toonden
zich dan ook als flinke
scouten (in de welpenwet
komt namelijk de regel “Ik
beloof (…) iedere dag een
goede daad te stellen”
voor). Na Baralas met
succes geholpen te hebben
was het nog slechts enkele
uurtjes wachten tot de
paasshow.
De
teerpootsketsch
loste
moeiteloos de torenhoge
verwachtingen in en kon
geklasseerd worden als een
‘Postmodernistische,
komische interpretatie van
het jungleverhaal de lenteloop’. De gezellige avond kwam tot een eind en
daarmee ook bijna het kamp.
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Woensdag 7 april
Na de spetterende paasshow was de laatste dag aangebroken. En iedereen was
enorm blij dat ze de mama en papa zouden terugzien. Maar eerst was er
natuurlijk nog de turnles en de opkuis. De valiezen werden gemaakt en buiten
gezet.
De
teerpoten
moesten
natuurlijk
niet
zelf
opkuisen.
Dit werd gedaan door de leiding. Ondertussen speelden de teerpoten enkele
spelletjes.
De teerpoten kregen daarbij ook even “vrij spel”. Daarbij werden schitterende
kampen tevoorschijn getoverd. Iedereen deed zijn best om zijn kamp zo mooi
mogelijk te maken (en eerlijk gezegd, moet ik toegeven dat er prachtige kampen
tussen zaten). Het duurde niet lang of de twee uren waren om en het was
etenstijd. Lekkere hamburgers werden voor ons klaargemaakt om het
schitterende kamp af te sluiten. Ons buikje rond gegeten en de laatste spelletjes
gespeeld en we stonden klaar om naar huis te verrekken. De busreis verliep
vlekkeloos, net zoals het kamp en iedereen zag zijn ouders terug.
Verder rest mij (Ko) enkel nog om de andere leiding te bedanken.
Ik mag natuurlijk ook de eenheidsleiding en de Stam, die elke dag voor
uitstekend eten hebben gezorgd, niet vergeten te vermelden. Zij zorgden ervoor
dat dit kamp vlekkeloos is verlopen. Bedankt en tot op Groot Kamp!
Uw reporters van dienst waren:
Bescheiden Tokeh
Kigo
Assistent-takleider Teerpoten

Gevatte Indri
Mor
Assistent-takleider Teerpoten

Strijdvaardige Mustang
Hathi
Hulpleider

Actieve Fret
Ko
Hulpleider
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Zaterdag 01/05/2010
09h45!!!: We verzamelen aan het SINT-PIETERS STATION, omdat we naar de
Zoo van Antwerpen gaan. Vergeet je lunchpakket niet en 20 euro mee te
brengen.
Zaterdag 08/05/2010
14h00: We gaan deze middag naar de Groene Vallei om daar super actief te zijn.
Zaterdag 15/05/2010
14h00: Omdat het grootkamp er zit aan te komen gaan we vandaag onze themakledij maken. Gelieve een witte T-shirt mee te brengen die vuil mag worden en
vergeet je 50 cent niet!
Zaterdag 22/05/2010
14h00: We smeren onze stembanden en leren nieuwe liedjes. 50 cent voor de
cola niet vergeten.
Zaterdag 29/05/2010
Geen vergadering!!!
Zaterdag 05/06/2010
10h00: We gaan naar de Blaarmeersen, pak alvast je zwemgerief mee en vergeet
je lunchpakket niet alsook je 50 cent voor de cola en natuurlijk ook je
bus/tramkaart.
Zaterdag 12/06/2010
14h00: Laten we hopen dat de zon schijnt want we gaan waterspelletjes spelen...
50cent voor de cola.
Zaterdag 19/06/2010
10h00!: Verassingsvergadering... uitleg volgt nog!!!
Zaterdag 26/06/2010
Geen vergadering
Zo, dat was het voor dit jaar. Volgende wergaderingen zijn reeds gepland voor
volgend jaar.
Zaterdag 04/09/10
14h00: Kennismakingsvergadering. We leren iedereen beter kennen door veel
spelletjes te spelen. Vergeet je 0,50 euro niet voor de cola.
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Zaterdag 12/09/2009
14h00: Vandaag krijgt iedereen een voorlopig nest aangewezen en leren we
onze nestkreten. Vergeet je centjes niet voor de cola.
Zaterdag 19/09/2009
14h00: 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.
Gelieve een seintje te geven als je niet kan komen via teerpoten@dezwaluw.org
of via telefoon op 0498/88.19.34
Wontolla
Intimiderende Jak
Lorenzo Blom
teerpoten@dezwaluw.org
Takleider Teerpoten
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Zaterdag 3 april 2010
Beep, beep, beep… Tijd om op te staan! Paaskamp! Jippie! We verzamelden
allemaal met een frisse geest in een gezond lichaam te Wondelgem om te
vertrekken op Paaskamp richting Olmen. De kamproutine van het laden van de
bus was snel voorbij en eindelijk waren we vertrokken. Onderweg kwamen we
het bord “De Limburgers heten u welkom!” tegen en we wisten dat het toen niet
lang meer rijden was. Door de bomen zagen we plots het terrein de
Spreedonken. Iedereen was al redelijk opgewonden en het duurde dan ook niet
lang voordat alle kamers gevuld
waren met jubelende kinderen. Na
het installeren van al dat gespuis
was het etenstijd. We aten allemaal
onze boterhammetjes op die de
achterblijvers voor ons zo lekker
klaar hadden klaargemaakt. Ja, ja
toch een beetje nostalgie voor
sommige van de leiding ;) We
kregen direct al een lekkere kom
ajuinensoep…
Trompetgeschal
volgde enkele uren later. Nadat
iedereen zijn buikje rond had gegeten, werden de Kampwenken uitgelegd.
Kampwenken zijn regels die opgesteld zijn om alles in goede banen te leiden.
Zoals stil zijn totdat de leiding je wakker komt maken, he Balder Mervillie! In
de namiddag speelden we ‘het Kasteelspel’. Er waren drie groepen. Elke groep
had een kamp. Het was de bedoeling om binnen te dringen in de andere kampen
en daar zoveel mogelijk goudstukken onder de vorm van kroonkurken te
verzamelen. Tijdens het spel liep er ook een Bonus-persoon rond. Die verstopte
schatten met wel twintig goudstukken. Met die goudstukken konden we dan
bouwonderdelen aankopen waarmee een kasteel werd gebouwd. Het kamp dat
het mooiste kasteel kon bouwen won uiteindelijk. Na al dat ravotten was het tijd
voor de techniek Teerpooteisen, waardoor de wolven het Jungleverhaal beter
leren kennen. Er werd toen ook al wat geoefend voor de Paasshow. Na de
zangles kregen we als toetje een spannend verhaal, vertelt door Chil (Guppy).
De avond werd afgesloten door wat lekkers, de kantine! Plots liep er een meisje
wenend richting de wolven… Haar broertje was ontvoerd door haar tante, of
was het een heks? De wolven, hulpvaardig als ze zijn, gingen samen met haar op
pad richting de oude wijze man die wel raad zou weten om de heks te verslaan.
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De oude man kende tal van spreuken. Na enkele opdrachten kregen de wolven
een toverspreuk om die tante/heks machteloos te maken. Het mocht echter niet
baten… Ze leek opgewassen te zijn tegen die toverspreuken! Op, terug naar de
wijze grijsaard. Het meisje vreesde intussen voor het leven van haar broertje…
De oude tovenaar gaf de Wolven nu een brouwsel mee. Na een listig manoeuvre
konden de Wolven de tante laten drinken van het smeuïg brouwsel… Dit keer
leek het wel te werken, ze raakte bedwelmd en begon slaperig te hallucineren.
En het broertje kon worden bevrijd. Eind goed al goed. Oogjes dicht en
snaveltjes toe!
Zondag 4 april 2010
Goeiemorgen, morgen, goeiedag … Al fluitend en zingend werden we gewekt
door Chil (Guppy). Sommige wolven hadden maar slaperige oogjes, andere
hadden dan weer veel zin om aan een stevige turnles te beginnen. Als ontbijt
kregen we rozijnenboterhammen mmmmh…" Traditiegetrouw volgde nadien
de Inspectie. Dit wil zeggen dat alle kleren deftig moeten worden opgevouwen,
de slaapzakken goed dienen te worden gelegd, de kamer geveegd en uiteindelijk
ook nog een hondenwaske; geen kattenwaske he, ’t moet wat grondiger
gebeuren willen we niet al te veel te stinken op de tweede dag! Na de inspectie
volgde de morele opvoeding, waar we het thema ‘Dromen’ aansneden: hierbij
wilden we te weten komen wat de
wolven dromen. Pauline Mens
droomde over de Paasshow: Ferao
(Giraf) speelde in haar droom de
hoofdrol van een beroemde rapper
en niet het schaap Sjrek, zoals in de
Paasshow!
Bij
de
techniek
kimspelen (Zintuigen en Geheugen)
werden ook grappige dingen
gesmaakt! Volgens Gilles Dewever,
geblinddoekt weliswaar, proefde de
boter naar Broccoli… Owkeeeeééé...
En Maya Demuynck dacht dat zout peper was, en de peper dat was dan een of
ander mysterieus kruid! Mayonaise en mosterd werden ook veel omgewisseld
trouwens. Na een heerlijke middagmaaltijd van onze stam (de kookleiding) en
een korte siësta bleek dat er beroemde vrouwen werden lastig gevallen door
mannen. De vrouwen vroegen de wolven om een ‘anti-aantrekkingsmiddel’ te
helpen vinden, dit konden ze enkel doen door proeven af te leggen. In de
proeven viel direct op dat de vrouwelijke kantjes naar boven kwamen van
Maarten Depoortere, Gilles Dewever en Arne Stroo… Als de proeven voorbij
waren kregen ze een soort puzzel van de locatie waar ze het ‘antiaantrekkingsmiddel’ konden vinden. De wolven hadden er hun plezier in om de
UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – APRIL 2010 TOT JUNI 2010
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: EVERAERT PEPIJN – BEGIJNENGRACHT 81 – 9000 GENT

25

vrouwen in te smeren met een soort pap. Achteraf werd rap duidelijk dat de
mannen inderdaad een afkeer kregen van de beroemde vrouwen… Hilariteit
alom… Hoe Ka (Cheetah) en Baloe (Leeuw) zich met grootmoeders rokje, elk
een pruik en enkele ballonnen zich toch enorm goed kunnen omtoveren tot een
(on)aantrekkelijke vrouw… Na afscheid van de beroemde vrouwen konden de
kinderen bij Akela (Karekiet) terecht, de enige echte vrouw die geen last heeft
van die aantrekkelijkheidsfactor ". Na het oefenen van de Paasshow en wat
voetbal kregen we lekkere boterhammetjes. Een leuke zangles en een verhaal
met achteraf Kantine, daar zeggen de Wolven nooit “nee” tegen. Die avond was
er geen avondspel, maar wel de Raadsrots… een geheim ritueel waar we niets
over kunnen lossen… Na een lange en vermoeiende dag, zowel voor de Wolven
als voor de leiding kroop iedereen onder de wol! Slaapzacht!
Maandag 5 april 2010
Vandaag was het de beurt aan Nilgaai (Cholo) om onze spieren los te wrikken.
Dit deed hij door ons naar een fictieve speelgoedwinkel te leiden. Voor
sommigen was het een lastige keuze om hun favoriete speelgoed te vinden,
anderen hadden minder moeite om zich thuis te
voelen in de fantasiewereld. Na de inspectie werd er
terug wat tijd besteed aan het op punt stellen van
onze Paasshow. Van al dat acteerwerk kregen we
natuurlijk een grote honger. We waren maar wat blij
toen we onze benen onder tafel konden schuiven
want de Stam had een volledig artisanale spaghetti
voor ons in petto… Deze middag was het aan de
wolven om te tonen wat ze konden bereiken door
samen te werken tijdens het spel één-tegen-allen. Ze
moesten namelijk in een bepaalde tijd een reeks
opdrachten tot een goed einde brengen. Als de
wolven hier in slaagden, kregen ze een beloning…
zoniet kreeg de leiding een beloning… Vooral de opdracht “poets 2 tubes
tandpasta op” viel niet echt in de smaak he Mowgli (Rozan Michiels), Fébe
Declercq en Lore Wouters? ’s Avonds werden de wolven opgeschrikt door
twee clowns. Ze vroegen de nestleiders en hulpnestleiders om hen te helpen in
het circus. Twee minuten later kwam er echter een circusdirecteur bij de
overgebleven wolven om te vragen of ze clowns hadden gezien. De clowns
waren blijkbaar kidnappers… Met behulp van circusdirecteur Bert en
politieagent Jef lukte het de jonge wolfjes uiteindelijk om de gekidnapte wolven
te bevrijden en de clowns te overmeesteren. Zo konden wij met een gerust hartje
slapen.
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Dinsdag 6 april 2010
Dinsdag ochtend verstoorde de stem van Baloe (Leeuw) onze dromen en
maande ons aan om op te staan. Vol tegenzin stonden we op, aangezien we
wisten wat er zou komen: een lastige turnles. Gelukkig genoten we daarna van
een stevig ontbijt om ons krachten terug aan te vullen, krachten die we na de
inspectie goed konden gebruiken want het was weer tijd voor de Sportproeven.
Na een voormiddag zwoegen op deze
proeven vielen er toch drie winnaars uit
de bus. Op de 60m won Sam Hostens,
op de 100m won Arne Bovyn en op de
400m won Ferre Lust, proficiat
allemaal. Nadien genoot iedereen met
volle teugen van de kip met curry en
ging iedereen met een goedgevulde buik
naar zijn bed voor een welverdiende
siësta. ’s Middags barstte er een
eeuwenoude strijd los tussen de jongens
en de meisje met als doel trachten te achterhalen of te ondervinden welk nu
eigenlijk het beste geslacht was. Op het einde van de strijd kwamen we
natuurlijk weer tot het besef dat de meisjes en de jongens even goed zijn. Het
spel eindigde dan ook op een gelijkspel. Wat toen volgde was oefenen, oefenen
en nog eens oefenen, tot aan het avondeten, om de laatste hand aan onze sketch
te leggen. Na het avondeten was het dan zo ver, het moment waar we gans het
kamp naar uitkeken: de Paasshow. We genoten van vele sketches, dansjes en
liederen van alle takken. Met de Paasshow konden we een leuk kamp in
schoonheid afsluiten en gingen allemaal met een goed gevoel en een glimlach op
onze mond gaan slapen.
Woensdag 7 april 2010
De laatste dag mochten we een heel klein beetje langer slapen… dat deed
deugd! Blijkbaar had de bakker hetzelfde plan want die was hopeloos te laat
waardoor we allen maar 1 lekkere boterham met choco konden eten. Gelukkig
hebben we dat ’s middag goed gemaakt door
2 à 3 hamburgers binnen te spelen. Na het
ontbijt was het tijd om die massa’s kleren
terug in dat kleine valiesje te krijgen. Bij
sommigen duurde dat wel heel lang, hé Vic
Tack. Terwijl de leiding de kamers kuiste,
mochten wij nog even in het bos spelen.
Simon Meyskens kwam stinkend naar bier
terug te voorschijn, gelukkig waren het enkel
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zijn kleren die hij met een gevonden blikje bier gedoopt had… Na het
middageten was er nog tijd voor een uitgebreide evaluatie van het kamp.
Waaruit we konden afleiden dat het weer een superkamp was geweest! Tenslotte
bracht een comfortabele bus met gratis sauna ons terug naar mama en papa. Aan
de gezichten te zien hadden de ouders ons meer gemist dan wij hen.
We willen ook nog de stam en de eenheidsleiding (De Blauwkes) bedanken voor
de organisatie van dit leuke Paaskamp!
Aan volgende kinderen nog een dikke, dikke proficiat!
Behaalde hun wolfje:

Behaalde hun eerste ster:

-Simon Meyskens
-Simon Verschelden
-Benno Mann
-Pauline Mens
-Balder Mervillie
-Gilles Dewever
-Stacey De Vuyst
-Amina Bostyn
-Milo De Vos
-Ramon Demey

-Maarten Depoortere
-Febe Declercq
-Ferre Lust
-Kedist Coppejans
-Arne Stroo
Behaalde haar zilveren wolf. Het
hoogste wat je bij de Wolven kan
behalen!
Mowgli (Rozan Michiels)
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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.
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Zaterdag 8 mei: 14u tot 17u30
Vandaag steken we de handen uit de mouwen voor een creatieve
knutselnamiddag. Het stof en de verf zullen in het rond vliegen om een mooi
resultaat te bekomen.
Meebrengen: schuurpapier, verfborstels, vodden, vuile kleren,…
Zaterdag 15 mei: 14u tot 17u30
Wat je van beren, leren kan, van slimme beren leren kan,…
Vandaag leert Baloe ons dansen als een echte beer. We luisteren ook nog eens
naar een fantastisch verhaal uit Jungleboek.
Zaterdag 22 mei: 14u tot 17u30
Iemand een heerlijk stukje fruit? We maken heuse fruitmonsters om ze nadien
lekker op te smullen. Tussendoor leren we zoals echte scouts moeilijke knopen
leggen.
Meebrengen: satéstokjes, schilmesjes, snijmesjes, snijplankjes,…
Zaterdag 29 mei: geen vergadering
Zaterdag 5 juni: 14u tot 17u30
Grootkamp is al een klein beetje in zicht dus bereiden we ons voor en werken
we aan onze themakledij. We sluiten af met een heuse modeshow die iedereen
zal verbazen,…
Meebrengen: t-shirt en broek waarop geschilderd mag worden, penselen,
vodden
Zaterdag 12 juni: 14u tot 17u30
Sherekhan, Sherekhan, onozele banaan, met uw poten krom en scheef, denk
maar niet dat ik beef,… We leren de dans van Sherekhan en spelen leuke
spelletjes.
De jungle heeft nog enkele geheimen voor ons in petto, via een spannend
verhaal komen we alles te weten over Mowgli en zijn vrienden.
Zaterdag 19 juni: 10u tot 17u30
Dit is al jammer genoeg de laatste vergadering van het jaar… Het belooft een
fantastisch einde te worden met een leuke verrassing.
Meebrengen: lunchpakket, 15 euro (de overschot krijg je terug)
Van 7 tot en met 17 augustus: het Spetterende Grootkamp!
Zaterdag 4 september: 14u tot 17u30
Spannend, een nieuw scoutsjaar begint…
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Zaterdag 11 september: 14u tot 17u30
Aangezien er veel nieuwe wolfjes zijn overgekomen houden we een
kennismakingsvergadering boordevol leuke spelletjes.
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Beste jongverkenners, jonggidsen,
Aan allen die dit artikel zullen lezen proficiat, aan allen die dit artikel niet zullen
lezen. Tja, ook proficiat zeker. En met deze bekende openingszin zal het
kampartikel van start gaan. Zoals de traditie het wil, volgt na een paaskamp een
artikeltje over de spectaculaire gebeurtenissen op kamp. Laten we beginnen bij
de eerste dag, de zaterdag, de dag dat de mama’s en papa’s content zijn dat de
kindjes op de bus zijn. Het was een kamp met beginnende hormonenspelletjes
met kindje die een oogje hadden op een ander. Wie nu precies verliefd is op wie,
ik kon het niet meer volgen.
Zaterdag 3 april
Aangekomen in Olmen-Balen, en netjes de valies uitgepakt, verzamelden de
jvg’s zich buiten. Al snel volgde het gezaag: ‘we gaan toch niet op
kaartleestocht?’. ‘Neeje, we gaan niet op kaartleestocht, maar wel op tocht’. De
jvg’s moesten voor de tocht hun zintuigen gebruiken om de tocht te kunnen
wandelen (of slenteren voor sommige). Ze kregen een geurkaart, een
yoghurtpotje met 7 verschillende smaken, tastzakje, geheugenprent met een
instructiebad. Voorbeeld: als je lavendel ruikt, sla links in, enzo.
Iedereen was goed aangekomen, maar onderweg heeft Gaely de Boever 2
accidentjes gehad. Het eerste accidentje: ze stapte in de modderplas, en ze stapte
uit de modderplas maar zonder schoen. De schoen zat namelijk vast in de
modder, heel grappig als je er bij was. Haar tweede accidentje was in combinatie
met het yoghurtpotje. Gaely viel plat op haar buik met het yoghurtpotje in haar
hand. Resultaat: een Gaely met yoghurt over haar gezicht en kleren. Gelukkig
verliep de rest van de tocht
zonder accidentjes.
’s Avonds speelden we het
‘swingpaleis’,
naar
het
gelijknamig televisieprogramma.
De patrouilles speelden tegen
elkaar en zij die het best konden
zingen en dansen werd de
winnaar. Er werd luidkeels
meegebruld met Samson & Gert,
Spring, K3 en er werd –bij de een
mooier dan de andere- een danske
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geplaceerd op de vogeltjesdans en de Plopdans. Het spel werd gewonnen door
de Vossen, want zij hadden met soepletters de volledige tekst van de ‘FOS is
een toverbal’ gevormd wat bonuspunten opleverde. Moe en uitgezongen kropen
de jvg’s voor de eerste keer hun slaapzak in.
Zondag 4 april
De tweede dag, een dag vol verassingen. Hoewel de dagdagelijkse routine voor
een enthousiaste jongverkenner – jonggids reeds gekend is. Een turnles, een
ontbijt, een inspectie, een morele opvoeding, oefenen voor de paasshow,
middageten, siësta, middagspel, vieruurtje, techniek, avondeten, zangles,
avondspel en de dag is compleet. Bij de turnles had René Rombouts wel een
heel speciale oplossing bij de instructie schuin lopen. Hij liep namelijk gewoon
rechtdoor, maar draaide zijn bovenlijf en hoofd. Het was een wonder dat hij niet
tegen
een
boom
is
gelopen.
De morele opvoeding ging deze keer over hoofddoeken: wat vinden jvg’s over
hoofddoeken, mag dat zomaar overal gedragen worden? Geen makkelijk
onderwerp, en de
antwoorden van de
JVG’s waren zeer
uiteenlopend.
Het
middagspel
bestond erin om
koekjes te kunnen
bakken. De JVG’s
moesten
allerlei
opdrachten doen om
ingrediënten
te
verzamelen
om
daarmee koekjes te
kunnen bakken. Er
zaten weinig JVG’s
tussen
met
baktalenten, want het kneden van het deeg vormde voor de meeste al een
probleem. De deeg kon in vormpjes gesneden worden, anderen maakten er
gezichtjes van, keuzemogelijkheden genoeg met deeg. De koekjes waren niet zo
geslaagd, want ‘iemand’ - en we gaan geen schuldige aanduiden - heeft ervoor
gezorgd dat een deel van de koekjes aangebrand waren. De koekjes die geslaagd
waren, waren wel lekker.
Tussen in werd er veel gerepeteerd voor de paasshow, want repeteren, repeteren,
wie zijn best doen zal het leren. De paasshow begon stilletjes aan vorm te
krijgen, maar gezien we toch een beetje perfectionistisch zijn, kon het nog beter.
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’s Avonds speelden we een tof spelletje van leider Ooievaar. De JVG’s waren in
twee groepen verdeeld en speelden tegen elkaar. De bedoeling was om eerst
bommen in elkaars kamp tot ontploffing te laten komen. De groep die het eerst
2 (nep)bommen liet ontploffen in het andere kamp, mocht brandweerman of
brandweervrouw spelen. Want op de openvlakte was er een kampvuurtje. De
verliezende ploeg moest het vuur zo lang mogelijk laten branden. Terwijl de
winnende ploeg, die moesten het vuur blussen met waterballonnen. Uiteindelijk
won de ploeg van Cataras van de ploeg van Lama, want het vuur was vrij snel
geblust door een paar goed gemikte waterballonnen. Toen het vuur bijna uit was,
waren de brandweerlui van dienst zodanig enthousiast dat het vuur nog wouden
uitspugen met hun eigen speeksel. Sommige zouden wel eens moeten leren
mikken als ze spuwen, want ze hebben vaker op elkaar gespuwd dan op het
uitdovend vuurtje. Tevreden van hun prestaties kropen de JVG’s voor een
tweede keer hun bedje in.
Maandag 5 april
Bij de turnles moest iedereen zich vast houden aan zijn buurvriend van Mees. Ik
ken wel het woord ‘buurman’ en ‘vriend’, maar de combinatie van die twee
woorden is mij toch onbekend. Het was tijd voor de jaarlijkse traditie om eens
een gipsafdruk te maken. Leider Ooievaar gaf de nodige instructies voor het
gipsen. De gipsafdrukken zijn net als de koekjes niet echt een groot succes
geweest, want ze brokkelden af.
Tot het takenpakket van een goede JVG behoort ook de afwas. Op het einde van
de afwas kwam Arthur Warmoes vragen aan Cataras of hij zijn siësta mocht
vieren. Geef mij liever een fiësta om te vieren in plaats van een siësta.
’s Middags volgde er
een middagspel van
Lama: Shogun Total
War. Voor sommigen
een heel ingewikkeld
middagspel, voor de
andere een piece of
cake. Ze moesten
opdrachten doen voor
geld of zakken gips
transporten voor het
verplaatsen van hun
leger(s). Luka Mann
was weer in een
opmerkzame bui bij
het sorteren van het
geld: ‘die briefjes van 50 euro hebben 2 verschillende afbeeldingen’. Neen
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Luka, je hebt gewoon de voor- en achterzijde van een geldbriefje. Uiteindelijk
won de groep van Pepijn Verschueren nipt van de groep van Arthur
Warmoes.
Het avondspel was een spel waarbij men zoveel mogelijk “breeders” van andere
teams moest afnemen. Eerst moesten ze elkaars leventjes beroven. Zo van die
leuke fluorescerende armbandjes, die je van elkaar kon ontfutselen. Als de
“breeder” van een groep getikt werd, moest je verhuizen naar de Strobo-zone.
Dit was een kamertje met strobo lichten waar je via een duel elkaar moest
elimineren met een lasergeweer. Aaron Diericks kon je moeilijk bijhouden
want door zijn snelle beweging en het effect van de strobo, kon je die amper
volgen. Het spel eindigde op een gelijkstand en zo eindigde dag 3 van het
paaskamp.
Dinsdag 6 april
Wat is de leukste techniek die je kan behalen bij de JVG’s? De kimproeven aka
een test van de zintuigen natuurlijk. Het is dan altijd lachen geblazen bij de post
met smaakjes. Er sneuvelen altijd wel smaakpapillen omwille van de gevreesde
tobasco. Luka Mann haar smaakpapillen zijn wel heel speciaal, want als ze
citroen kreeg, proefde ze mayonaise. Oké, er zitten in sommige mayonaises
citroen, maar je proeft wel duidelijk het verschil. Bij de post van geheugen
verbaasd René Rombouts Mees met een vlotte en vlekkeloze opsomming van
20 voorwerpen die gememoriseerd moesten worden.
De rest van de dag was stressen, want ’s avonds volgde de paasshow. Zouden de
JVG’s hun tekst wel kunnen onthouden en de juiste acteerprestaties leveren? Ter
afleiding werd er ’s middags een spelletje voetbal zonder regels gespeeld. Even
alle stress lossen en op keihard op een bal schieten, kan wonderen doen.
De paasshow werd die avond voor een tweede maal geleid door de JVG-leiding.
Doorheen de show
werd er een reis
doorheen de tijd
gemaakt. We gingen
van start met een
zelfgemaakt
videoclipje van Elvis
Presley ‘Rock around
the clock’, waarna
we
door
het
projectiescherm (dat
van papier was)
sprongen.
Eerst
volgde het Plopliedje
en K3-liedje van de
UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – APRIL 2010 TOT JUNI 2010
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: EVERAERT PEPIJN – BEGIJNENGRACHT 81 – 9000 GENT

34

Bevertjes. En wat zijn die bevertjes zo schattig als ze moeten dansen. De
teerpoten gaven het beste van zichzelf in het tweede deel van het jungle boek, na
het eerste deel dat vorig jaar gebracht werd. Als afsluiter voor de pauze brachten
de Wolven het verhaal van het beroemde schaap Sjrek, gebaseerd op een
musical over een schaap dat kan rappen. Na het YMCA-dansje van de JVGleiding dat de jaren ’80 voorstelde, was het de beurt aan de JVG. Het verhaal
van Kulderzipke met Arthur Warmoes als koning Jozef, Yanne Mortier als
koning Angina, Sven de Muynck als Kulderzipke, Johanne Parker als prinses
Prieeltje, Cato Dambre en Dino Coppens als de gebroeders Grimm, Luka
Mann als de moeder van de duivel en Matthew Wright als de duivel. Ieder
JVG heeft een prachtige acteerprestatie geleverd, naar het schijnt, want ik stond
in de coulissen. De andere takken waren alleszins zeer onder de indruk over hoe
goed iedereen het deed.
Nadien volgde de Macarena, die wel een heel geliefde dans is bij onze meisjes.
De avond werd afgesloten met de sketch/filmpje van de VG’n. En zo werd de
paasshow afgesloten en konden de JVG’s voor een laatste maal hun slaapzak
opzoeken voor ze terug naar huis keerden.
Woensdag 8 april
Het laatste dagje kamp. Na een stevig ontbijt konden de JVG’s hun valies
beginnen pakken. Eventjes nog een paar spelletjes spelen, een dweilke links en
rechts slaan, en alles was klaar. Na de hamburger als middagmaal werd er nog
een korte siësta gehouden. Nog snel even een groepsfoto en het afscheidslied
zingen, en we konden vertrekken richting de mama en de papa.
Het kamp was snel voorbij gevlogen en zoals altijd wordt het artikel afgesloten
met een dankwoordje voor de vt’s, ons kookploegje. Bedankt voor het smeren
van de boterhammen, en het koken van de middagmalen. Ook de
eenheidsleiding bedankt voor het organiseren en in goede banen leiden van het
kamp.
Voilà, dit was weer alles wat geschreven en gezegd moest worden over het
paaskamp. Het volgende artikel(tje) zal er zijn na het grootkamp.
Met vriendelijke reportersgroeten,
Kieskeurige Cataras
Eerste Assitent-Takleidster
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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). Vergeet bij
vergaderingen vanaf 10 uur je lunchpakket niet.
Let op! Vanaf 8 Mei openen en sluiten we altijd in Wondelgem. Voor de
mensen bij wie dit niet zou lukken, zal er vervoer van en naar de Muze zijn.
Gelieve dit dan tijdig te laten weten.
Zaterdag 01/05/10 Vergadering van 10u00-17u30
Openen in Gent. We gaan op fietstocht! Vergeet dus zeker je
fiets (die volledig in orde is) en lunchpakket niet. ‘s Middags
gaan we zwemmen, dus neem ook je zwemgerief mee.
Zaterdag 08/05/10 Vergadering van 14u00-17u30
Openen in Wondelgem. We gaan onze sjorkunsten nog eens
perfectioneren door een tafel te maken. We proberen wat
technieken af te leggen en spelen vele spelletjes.
Zaterdag 15/05/10 Vergadering van 14u00-17u30
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Openen in Wondelgem. Op groot kamp maken we meerdere
keren per dag een vuur, dus we moeten dit heel goed kunnen.
Het moment om het nog wat te oefenen! Verder spelen we
vele spelletjes.
Intercamp van Vrijdag 21 Mei tot Maandag 24 Mei 2010
Zaterdag 05/06/10 Vergadering van 14u00-17u30
Openen in Wondelgem. We zien hoe precies de
verschillende soorten tenten moeten opgesteld worden en hoe
we er zorg voor dragen. De perfecte kans om techniek Tent af
te leggen!
Zaterdag 12/06/10 Vergadering van 14u00-17u30
Openen in Wondelgem. Het groot kamp komt dichterbij,
dus tijd om nog wat te oefenen met een mes, bijl, schop, zaag
en hamer. Een spelletje of 2-3 zal er zeker zijn.
Zaterdag 19/06/10 Vergadering van 10u00-17u30
Openen in Gent. Een vergadering vol verrassingen... Breng
allesinds 10 euro mee.. Onze locatie: ....jawel, een verrassing!
Groot Kamp:

- Zaterdag 31 Juli – Dinsdag 17 Augustus 2010 (PL’s &
HPL’s)
- Zaterdag 07 Augustus - Dinsdag 17 Augustus 2010 (andere JVG’s)

Zaterdag 04/09/10

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

Zaterdag 11/09/10 Vergadering van 14u00-17u30
We gaan naar Wondelgem en doen de koffers van het Groot
Kamp nog eens open. De nieuwtjes zien wat je moet doen om
jongverkenner/jonggids te worden. Natuurlijk geven we heel
vele kleine spelen.
Zaterdag 18/09/10 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.
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Zaterdag 3 april
!

Het was een regenachtige dag maar al het materiaal wordt vlot uitgeladen door
de VG crew eens aangekomen in Olmen, onze kampplaats van dienst. Gelukkig
was er die middag een ‘zwevende eekhoorn’
in de buurt om de belangrijke inhoud van
onze rugzakken in het oog te houden. Ram
kan dit waarschijnlijk wel beamen.
Na een kleine picknick was het al snel tijd
voor een middagspel. Dit werd een kleine
show met verschillende opdrachten. Elk
woord op het bord was een tip voor de
opdrachten. Er waren 2 groepen, de Kipsla’s
en de Rambo’s. Gedurende de hele show
werden er verschillende grappige toeren
uitgehaald. Tagoean die na 10 rondjes
geblinddoekt rond z’n vinger draaien maar
op zijn gat bleef vallen, Charlotte die bij het
“drink ping pong” alles bovenhaalde om toch
maar dat lekker geel drankje te hebben en
Panter die toch net te laat besefte dat een
som vermenigvuldigen met 0 altijd 0 blijft. Daarnaast deed iedereen zo goed
mogelijk mee om eens zijn hersenen te pijnigen. Elk op zijn manier. Die bolle
puzzel bijvoorbeeld, waren voor Laura en Ram toch net iets te moeilijk.
Natuurlijk was dat voor Albatros een makkie
" Dat moet een lid zijn van het dreamteam
hé. Onze show werd uiteindelijk beslecht met
een boogschutterproef. Zo raakte het
eindresultaat op een gelijkstand van 5-5. Na al
deze beproevingen was het tijd voor een rustig
4-uurtje en spelletje. Bij ‘Wie ben ik?’ kreeg
iedereen een stikker met een bekende persoon
of voorwerp op zijn hoofd. Dit leverde vaak
grappige vragen op. Albatros werd laatste,
maar met ‘evacuatieplan’ was dat inderdaad
niet zo gemakkelijk. De voorlaatste werd onze
Charlotte die na heel veel vragen uiteindelijk
zichzelf wist te raden.
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Het avondspel liep toch net iets anders. Het doel was om zoveel mogelijk kilo’s
stront te verzamelen. De groep van Laura, Valk en Panter nam de leiding met
313.000 ton. Proficiat! Na deze zware lading en eerste kampdag dook iedereen
maar al te gauw in zijn bedje.

Zondag 4 april
Zondag is gelijk aan tochtdag. Na een
stevig ontbijt stond iedereen klaar om
stipt om 10u te vertrekken. En
aangezien er 2 gidsen, Charlotte en
Louise, hun techniek kaartlezen
zouden
afleggen
waren
zij
verantwoordelijk zijn voor de
volledige tocht. Zonder verdwalen of
straffe fouten moesten zij hun
patrouille zo goed mogelijk op het
juiste pad sturen en leiden. (hopelijk
niet lijden.) Albatros en Sifaka
liepen afwisselend mee om te controleren of alles wel goed verliep en de
kaartlezers hun beste best deden. Dit kon niet echt gezegd worden van de
patrouille waar Panter en Valk liepen. Hun bonusobject dat ze normaal gezien
de volledige tocht moesten bijhouden was na een volle 15min al kapot. En deze
vloek ging over naar de
andere patrouille. Op het
punt
kregen
ze
als
vervangingsobject een ballon
in de plaats. Die bezweek al
na enkele luttele 2 minuten.
We zullen maar geen namen
noemen zeker…
Voor de rest was de tocht een
mooie wandeling door de
natuur. Het weer was enorm
afwisselend
maar
daar
konden de sterke VG’s wel
tegen.
Dé grappige uitspraken van de tocht waren het feit dat hoogspanningskabels
volgens Laura die lange lijnen aan de horizon waren. En volgens Charlotte zou
het Noorden altijd achter jou moeten liggen. Vreemd hoor?! Daarnaast waren
alle Verkenners gefascineerd door de auto van Tagoean of door hem zelf. De
auto mocht toch aan een paar ‘versieringskes’ geloven. Het treiteren zat er in
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ieder geval wel goed in die tocht. Gelukkig hadden ze nu die tijd om zich eens
volledig te laten gaan. Het is eens iets anders dan 10smsjes en enkele oproepen
te missen hé Rambo? "
Na tientallen kilometers en enkele beekjes later eindigden de VG’s om 19u terug
thuis. Louise had er 6u 35min over gestapt en Charlotte 7u 07min voor een
tocht van ongeveer 35km. Goed zo iedereen! Bij de aankomst werden we
verwelkomd en bijgestaan door onze 2 uitgeziekte gidsen, Mink en Zowie. Na
een uitgebreid maal en een rustige avond, kroop iedereen dan maar snel in het
bedje.
Maandag 5 april
De ochtend na de tocht is meestal de
eerste ochtend dat de verkenners het iets
lastiger hebben om op te staan, en dit was
deze morgen niet anders. Sommigen
hadden bijzonder veel aanmoedigingen
van de leiding nodig om zich klaar te
maken. Een turnles later was iedereen
goed wakken en konden we onze magen
vullen. Na de inspectie haalden we nog
even een goeie oude techniek vanonder
het stof… ‘Sluipen’. Aan de hand van
‘BASTOS GS’ werd deze techniek nog
eens opgefrist. Een korte shminksessie
later waren we allemaal volledig klaar om
ons te gaan verstoppen in de natuur.
Iedereen kreeg even de tijd om zich te
verstoppen in het bos voor de leiding.
Valk deed dit zo goed dat Albatros op
een bepaald moment gewoon over hem liep, de keerzijde van de medaille was
wel dat Valk nadien blijkbaar twee teken had opgedaan…:)
Die middag was de techniek gipsen ingepland. Maar net toen we ons naar buiten
wouden begeven begon het te regenen… Die techniek viel dus letterlijk in het
water. We oefenden dan maar een beetje voor onze paasshow.
Na het avondeten speelden we avondspel in 3 groepen. Elke groep kreeg een
hoek op het driehoekig spelbord. De bedoeling was om met je pion als eerst in
een andere hoek te komen. De eerste ronde verliep nog vrij eerlijk. Maar tijdens
de 2de ronde waren er alweer enkelen die de spelregels een beetje bogen om
vlugger met hun pion te kunnen bewegen op het spelbord. De tweede ronde was
dan ook beduidend korter dan de eerste. Maar geen paniek, het was ondertussen
toch al dodo-time.
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Dinsdag 6 april
Geeuw, geeuw, de verkenners geraakten vandaag opnieuw moeilijk uit hun bed.
Gelukkig was Tagoean er om iedereen op te wekken met een turnles. Een stevig
ontbijt en een inspectie later trok iedereen zijn beste sportgerief aan. Zoals elk
kamp was het weer tijd voor de sportproeven. We gingen naar de grote baan om
daar de 100m te lopen. Jammer genoeg brak niemand het record van onze vriend
Usain Bolt, maar ze zaten er toch maar een seconde of 5 van. Ook de 400m
werd aan een snel tempo afgelegd. Daarna was het tijd voor het moment waar
Valk al heel het kamp op had gewacht: het hoogspringen. Ons materiaal was
wel beperkt, nergens was er een schop te vinden om de aarde wat te spitten. Dan
maar gaan springen in de wei. Dat vormde echter geen belemmering want er
werd tot 1m20 hoog gesprongen. Sommige verkenners sprongen dan weer meer
tegen het lint dan erover. Nog even verspringen en de sportproeven zaten er
weer op.
Na het wassen konden we weer op krachten komen met het middagmaal. Een
kleine siësta en dan was het alweer tijd voor het spel van Albatros. Het spel was
gebaseerd op de beurs. Iedereen kreeg in het begin een startkapitaal waarmee
aandelen konden gekocht worden. Om de zoveel minuten werd de koers van de
aandelen aangepast en kon iedereen op een groot scherm volgen of hij schatrijk
dan wel straatarm aan het worden was. Lange tijd leek het erop dat Zowie de
grote jackpot had gewonnen, maar naar het einde toe werd ze flink ingehaald
door Ram en Valk. Als hoofdprijs geen duizenden euro’s, maar een smakelijk
vieruurtje. Aangezien de paasshow dichterbij kwam werd al het materiaal dat we
nodig hadden bij elkaar gesprokkeld en deden we nog een generale repetitie.
Alles verliep vlotjes en het beloofde een groot succes te worden. Na het
avondeten kwam de volledige eenheid samen in de grote zaal. Iedere tak mocht
op beurt hun sketch opvoeren waar ze uren voor hadden geoefend. Ik moet
zeggen dat ze stuk voor stuk heel goed waren, met onze sketch als hoogtepunt
natuurlijk ".
De volledige avond werd in goede banen geleid door de jvg-leiding. Ze deden
dit om hun badge animator te behalen. Ze hebben dit niet slecht gedaan. Als ze
nu ook nog de kampvuuravond op groot kamp leiden, verdienen ze hun badge
echt ;)
Woensdag 7 april
Deze dag is dan wel de kortste dag van het kamp, er moest heel wat gedaan
worden. Gans het gebouw waar we de afgelopen dagen hadden vertoefd moest
weer kraaknet gepoetst worden. We moesten rennen, springen, vliegen, duiken,
vallen, opstaan en weer doorgaan maar uiteindelijk waren we ruim op tijd klaar.
Het was bijna tijd om op de bus te stappen, maar eerst werden we tijdens het
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middagmaal verrast met een lekkere Franse hamburger. Na het afscheidslied en
patrouillekreten, kroop iedereen op de bus om afscheid te nemen van het kamp.
Eenmaal aangekomen op het terrein nog even uitladen en dan mocht iedereen
weer naar huis.
Graag zouden we de stam en eenheidsleiding nog eens willen bedanken, die
ervoor gezorgd hebben dat dit kamp geworden is wat het was… Danku!
Zo dit was het weer voor dit kamp… op naar het volgende…
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Indien jullie niet kunnen komen gelieve dit op voorhand te laten weten
(tagoean@dezwaluw.org / 0473 21 09 67); Verder wordt er verwacht dat steeds
iedereen aanwezig is, en dit in perfect uniform!
!
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Vandaag herhalen we enkele kamptechnieken. De mensen die voor het eerst op
kamp gaan zullen dit dus zeker en vast kunnen gebruiken. De Mensen die hier
geen nood meer aan hebben krijgen de techniek voor de Badge Woudloper.
Aanwezig zijn is dus een must!
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Als voorbereiding op een latere cariere bij de leiding maken we vandaag een
Groot spel. De techniek hiervoor hebben jullie al gezien, nu dus de praktijk. Op
groot kamp mogen jullie dit spel dan ook effectief spelen!
!
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Intercamp: Alle info is te vinden op de website en in de Intercamp-folder
!
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Geen vergadering
!
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We trekken vandaag het bos is en spelen een spel… De rest zul je wel zien!
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We zijn bijna op het einde van het jaar, dus is het even tijd om aan het Groot
kamp te denken. Ideeën of voorstellen zijn zoals steeds welkom. Probeer
vandaag dus geluiden en klanken te produceren, en wel in die volgorde dat er
een stroom van communicatie ontstaat. Verder overlopen we de algemene vorm
van een groot kamp zodat de nieuwen onder ons weten wat hen te wachten staat.
!
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Het is vandaag de laatste vergadering. Om het jaar af te sluiten heeft de leiding
een verassing in petto! We openen daarom uitzonderlijk in gent aan de
Muze. Wat brengen jullie mee: sportschoenen, sportkledij en ! 5
Zaterdag 4/9/2010 – 14h – Openen aan de Muze

!
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