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We hebben alweer een schitterend paaskamp achter de rug. De leiding zorgde 

in de eerste plaats natuurlijk voor fantastische activiteiten waarbij we ons 

stevig konden uitleven, de stam bereidde lekker eten voor ons, maar ook de 

weergoden waren ons na lange tijd nog eens goed gezind. Dit alles zorgde 

ervoor dat iedereen zich ten top kon uitleven gedurende 5 dagen. De laatste 

avond van het kamp kon iedereen dan ook nog eens genieten van een 

paasshow van formaat, wat de kers op de taart vormde voor ons kamp.  

Bij het instappen op de bussen leek het erop dat alle reserveplaatsen die we in 

de bus voorzien hadden al snel werden ingevuld. De late betalers treffen 

hierbij natuurlijk alle schuld, want wij moeten onze bussen weken vooraf 

boeken, willen wij garantie krijgen daadwerkelijk vervoer voor iedereen te 

hebben. Laat het dus voor sommigen een goede les zijn zodat wij volgende 

keer onze inschrijvingen op tijd kunnen afronden 

De jongverkenners, jonggidsen, verkenners en gidsen konden nog eens 2 

dagen technisch weekend aan hun kamp breien om zo hun techniekenkennis 

spelenderwijs verder uit te bouwen. Ook dit bleek een voltreffer van formaat 

aan de reacties van de deelnemers te horen. 

 

Het is niet omdat het paaskamp nog vers in het geheugen zit, dat we niet even 

kunnen terugblikken op de voorgaande activiteiten. Vooreerst was er in 

december en januari voor de vijfde keer onze grote wijnverkoop. Ditmaal 

sloten we af met een iets lager aantal flessen dan het afgelopen jaar. Toch 

noteerden we ook deze keer enkele superbestellingen en willen wij bij deze 

dan ook die mensen die zich extra inspannen om de wijnverkoop tot een goed 

einde te brengen nogmaals bedanken voor hun inzet. 

 

Na januari komt uiteraard februari. Meestal een rustige maand, maar dit jaar 

ging deze maand niet onopgemerkt voorbij, want we organiseerden op 5 

februari het openingsfeest van ons nieuw lokaal. Leden, ouders en oud-leden 
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heetten we van harte welkom om een glaasje te nuttigen tijdens onze receptie 

Ondertussen kon iedereen uiteraard ons nieuw juweeltje aanschouwen. Aan 

de vele positieve reacties te horen, kunnen we wel stellen dat we in ons opzet 

geslaagd zijn. Het was de bedoeling een grote polyvalente ruimte te creeën 

waar binnen kan gespeeld worden bij slecht weer. Eveneens zorgden wij voor 

een opwarmkeuken, berging, toiletten, kelder en een bar. Dit alles maakt het 

tot het gebouw dat wij nu bezitten, op een grond die eveneens onze eigendom 

is. Uiteraard dienen wij nog allerlei zaken verder af te werken, maar daar 

nemen wij gerust onze tijd voor aangezien het lokaal momenteel perfect 

bruikbaar is. 

 

Na ons openingsfeest, kregen we er maar niet genoeg van, want op 2 april 

organiseerden we al onze jaarlijkse kaasavond. Ook dit maal kon er kaas à 

volonté gegeten worden en konden er leuke prijzen gewonnen worden tijdens 

onze tombola. Na het eten, de vereremerking en de tombola kon er nagepraat 

worden aan onze gezellige bar. Bij deze bedanken we alle aanwezigen voor 

hun steun aan onze vereniging die avond. 

 

Nu even genoeg over hetgeen achter ons ligt want het groot kamp staat al 

voor de deur. Nog enkele vergaderingen en het is weer zover. We trekken 

opnieuw vanaf begin augustus naar Lommel om ons kamp recht te veren en 

starten dan vanaf 7 augustus met de spelen, tochten en andere leuke 

activiteiten. Na de vele positieve reacties op het nieuw bezoekdagsysteem 

van vorig jaar, hebben we besloten dat we ook dit jaar de kinderen laten 

brengen naar het kampterrein op de eerste kampdag. We hopen alvast dat de 

weergoden ons in augustus opnieuw goed gezind zijn.... 

 

 

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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Groot kamp:   
 

Jeugdcamping VVV, Kattenbos z/n, 3920 Lommel 

• 1
Ste

 Periode: Van 1 augustus 2011 tot en met 18 augustus 2011 voor alle leiders, 

P.l's en H.p.l's, Verkenners – Gidsen en  Voortrekkers. Prijs: ! 200,- 

• 2
De

 Periode: Van 7 augustus 2011 tot en met 17 augustus 2011 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!!! 

• 3
De

 Periode: Van 10 augustus 2011 tot en met 17 augustus 2011 voor de 

Bevertjes. Prijs: ! 90,- 

Inschrijvingen iedere zaterdag tot 18 Juni  2011, bij voorkeur via overschrijving 

op 001-4945144-63 

 

  !! Details zoals steeds in de kampfolder !! 

Herfstkamp: 
 

Jeugdheem ‘De Spreedonken’, Gestelseweg 12, 2491 Olmen 

• Van zaterdag 29 oktober 2011 tot en met woensdag 2 november 2011. 

Prijs: 80 ! per persoon 

• Van zaterdag 29 oktober 2011 tot en met maandag 31 oktober 2011 voor 

de Bevertjes. 

Prijs: 40 ! per persoon 

Inschrijvingen iedere zaterdag tot 15 Oktober 2011, bij voorkeur via 

overschrijving op 001-4945144-63 

 

!! Details zoals steeds in de kampfolder !! 

 

 

Eerste vergadering voor het volgend 

scoutsjaar: 

 3 september 
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Thema Groot Kamp : Superhelden 

Heeft u het ook gehad met die Indianen op Groot Kamp? Inderdaad, wij ook. Na 

2 jaar stamhoofden redden, cowboys scalperen en blitse regendansen toveren uit 

onze mocassins is het welletjes geweest. Het is tijd om de prairie te verlaten en 

met een nieuw thema te starten. Verandering van spijs doet immers eten, 

nietwaar? Na een korte discussie waren we het erover eens: “Superhelden” zal 

het worden! 

Om jullie wat ideeën te geven, hebben we hieronder nog even snel  wat schetsen 

van bekende “superheroes” gegoogled. Maar beperk jullie vooral niet tot deze 

lijst en ga zeker zelf ook even op zoek naar de superheld die perfect bij jou past!  
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Vergaderingen scoutsjaar 2011 – 2012 
 

Maand Dag Beginuur Omschrijving  Einduur 

September 3 14h  Scoutsactiviteit 17h30 

  10 14h  Scoutsactiviteit 17h30 

  17 14h  Scoutsactiviteit 17h30 

  24   Geen vergadering 

Oktober 1 10h  Scoutsactiviteit 17h30 

8 14h  Scoutsactiviteit 17h30 

15 14h  Scoutsactiviteit 17h30 

22   Geen vergadering 

29/10 tot 2/11 Herfstkamp 

November 5   Geen vergadering 

12 10h  Scoutsactiviteit 17h30 

19 14h  Scoutsactiviteit 17h00!!!  

26   Geen vergadering 

December 3 10h  Scoutsactiviteit 17h30 

10 14h  Scoutsactiviteit 17h30 

17 14h  Scoutsactiviteit 17h30 

24   Geen vergadering 

31   Geen vergadering 

Januari 7   Geen vergadering 

14 14h  Scoutsactiviteit 17h30 

21 14h  Scoutsactiviteit 17h30 

28   Geen vergadering 

Februari 4 10h  Scoutsactiviteit 17h30 

11 14h  Scoutsactiviteit 17h30 

18   Geen vergadering  

25   Geen vergadering 

Maart 3 10h  Scoutsactiviteit 17h30  

10 14h  Scoutsactiviteit 17h30  

17 14h  Scoutsactiviteit 17h00!!! 

24 14h  Scoutsactiviteit 17h30   

31   Geen vergadering 

31/3 tot 4/4 Paaskamp 

April 7   Geen vergadering 

14   Geen vergadering 

21 14h  Scoutsactiviteit 17h30  

28   Geen vergadering  

Mei 5 10h  Scoutsactiviteit 17h30 

12 14h  Scoutsactiviteit 17h30  

19 14h  Scoutsactiviteit 17h30 

26   Geen vergadering 

Juni 2 14h  Scoutsactiviteit 17h30 

9 14h  Scoutsactiviteit 17h30 

16   Geen vergadering  

23 14h  Scoutsactiviteit 17h30 

30   Geen vergadering  
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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 9 april 2011 

Zaterdagmorgen om klokslag 9u stond het in Wondelgem weer vol met 

ongeduldige kinderen, leiders en ouders. We zouden namelijk voor 5 dagen de 

bossen in trekken voor een onvergetelijk paaskamp! De bevertjes en leiding 

stonden te trappelen van ongeduld om op de bus te stappen, want het was het 

eerste lange kamp van de bevertjes. 5 volle dagen zouden ze in de bossen spelen, 

en dat was voor sommige bevertjes toch wel een beetje lang. Maar gelukkig had 

iedereen er super veel zin in! Na afscheid genomen te hebben van de mama en 

papa stapte iedereen op de bus richting Olmen. Deze busrit duurde iets langer 

dan voorzien, maar na vele omwegen en ongeduldige “Zijn we er bijna?”-

vragen, kwamen we eindelijk aan in ons verblijf “De Spreedonken”. 

De leiding pakte 

vliegensvlug alle bagage 

uit, en dan konden we snel 

ons lunchpakket opeten. 

Na ons klein middagdutje 

wilden de bevertjes 

eindelijk in het bos gaan 

spelen, maar net toen de 

schoenen aan waren 

kregen ze bezoek van een 

heel speciaal iemand. De 

paashaas in eigen persoon 

kwam de hulp van onze 

bevertjes vragen. Hij was 

namelijk al zijn eitjes verloren! Gelukkig staan de bevertjes altijd klaar voor 

mensen of dieren in nood, en ze vertrokken op eierenzoektocht. Ze gingen langs 

bij alle paaskonijntjes in het bos om de eieren te zoeken. Maar een van die 

konijntjes was een beetje een deugeniet, en dat zal Milan Van de Geuchte 

geweten hebben! Toen hij bezig was met een opdracht brak een van de konijnen 
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namelijk een ei op zijn hoofd! Gelukkig kon hij er mee lachen, en vertelde aan 

de paashaas: “Als je nu mijn hoofd op een vuur legt, word ik een omelet!” 

Gelukkig hebben we dat niet getest, en toen de paashaas zijn eitjes terug had is 

Milan Van de Geuchte zijn haar gaan wassen. 

Na dit leuke avontuur en het vieruurtje was het tijd voor een paar techniekjes. 

De bevertjes leerden van Tic-Tac hoe ze hun bedje moesten opmaken en daarna 

kregen ze een rondleiding op het terrein. Nu wisten de bevertjes alle bossen zijn 

waar we zouden spelen. Van deze rondleiding hadden ze wel honger gekregen, 

maar gelukkig konden we al lekkere couscous gaan eten. Vooral Wolf 

Bruyland liet het hem smaken, hij at zelfs meer dan de leiding! Van een grote 

honger gesproken. 

Na het avondeten kregen de bevertjes weer bezoek, en deze keer van een echte 

koningin! De Regenboogkoningin haar kleuren waren gestolen door een gemene 

trol. De bevertjes gingen maar al te graag met haar op zoek naar die trol, en toen 

ze die gevonden hadden bleek dat hij eigenlijk niet zo gemeen was. Hij wou 

gewoon vriendjes maken. Maar Lara Coppens legde hem heel geduldig uit dat 

hij geen vrienden ging krijgen door te stelen. Het was een heel mooi zicht, om 

dat kleine meisje een preek te zien geven aan die lelijke trol, maar het effect was 

er wel! De trol verontschuldigde zich en ging samen met de koningin de kleuren 

terug halen. Ze sloten vriendschap en de bevertjes konden opgelucht onder de 

wol kruipen. Van al die avonturen waren ze uitgeput, en morgen wachtte hen 

weer een drukke dag… 

 

Zondag 10 april 2011 

Toen we zondagmorgen opstonden was iedereen goed uitgeslapen. Na de eerste 

verplichtingen van de dag was het tijd voor iets serieus. De bevertjes kregen van 

Tic-Tac morele opvoeding over dieren. Ze praatten over boerderij- en 

dierentuindieren en leerden heel veel nieuwe dingen. Daarna was het tijd om een 

dansje te oefenen. Op het einde van het kamp zou er namelijk een echte show 

zijn, waarbij elke tak een act opvoert. En dit jaar deden de bevertjes een mooi 

dansje op een liedje van Mulan, “Alles in balans”. Bulle legde het dansje uit, en 

tot ieders verbazing konden de bevertjes het al heel vlug. Er zijn duidelijk 

bevertjes bij met talent! 

Na al dat dansen was het tijd voor nog iets actief, namelijk de sportproeven. Elk 

kamp moeten de bevertjes 60m en 80m lopen, en verspringen. Iedereen deed 

zijn uiterste best. Elisabeth Meersseman deed zelfs zo hard haar best, dat ze net 

voor de finish van de 80m sprint op de grond viel! Gelukkig leek het erger dan 

het was, en na de vele goede zorgen van Tic-Tac kon ze weer lachen. Maar toch 

goed gelopen Elisabeth! De winnaars van de sportproeven dit kamp waren: 

 

 



 

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – APRIL 2011 TOT JUNI 2011 

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: EVERAERT PEPIJN – BEGIJNENGRACHT 81  – 9000 GENT 
 

10 

Bij de 60m: 

Tibe Uittenhove met 12s 45 

Lars Acke met 14s 37 

Matthew De Schryver met 14s 95 

Bij 80m: 

Tibe Uittenhove met 21s 20 

Matthew De Schryver met 21s 78 

Anna Meyskens met 22s 95 

Bij verspringen: 

Lars Acke met 1m58 

Matthew De Schryver met 1m47 

Tibe Uittenhove met 1m40 

Na al dat dansen, lopen en springen waren de bevertjes natuurlijk uitgehongerd. 

We gingen snel aan tafel zitten, en tot ieders groot geluk had de stam kroketjes 

gebakken! Alle bevertjes aten hun buikje rond, en kropen dan in hun bedje voor 

een welverdiend middagdutje. Toen iedereen weer uitgeslapen was, troffen de 

bevertjes in de eetzaal een paar badeendjes aan. Ze hadden geen idee waar die 

vandaan kwamen. Plots kwam er een waternimf langs, die de eendjes graag zou 

meenemen naar huis. Maar eerst moesten de bevertjes uitzoeken of de eendjes 

niet al van iemand anders waren. Samen vetrokken ze op pad, en na lang zoeken 

besloten ze dat de eendjes van niemand meer waren en dus geen huisje hadden. 

Ze brachten de eendjes naar de waternimf, en die was er heel blij mee! Als 

beloning voor hun speurtocht kregen de bevertjes een heerlijk vieruurtje. De 

stam had namelijk nog iets lekkers voor ons in petto, oliebollen! De bevertjes en 

de leiding lieten het hen smaken en nadien konden we de calorieën er weer af 

dansen. De bevertjes bleven maar het dansje van Mulan oefenen! Maar er 

moesten natuurlijk ook nog dingen aangeleerd worden. Samen leerden ze hoe ze 

hun veters moeten knopen, 

ritsen en knopen sluiten. Het 

was een moeilijke bevalling, 

maar toen het tijd was om ons 

te gaan wassen waren er toch 

veel bevertjes die zelf hun 

schoenen konden dichtdoen. 

Na het wassen en eten was het 

dan weer tijd voor een kleine 

zangles, gegeven door onze 

eigen Tic-Tac. Alle bevertjes 

zongen goed mee, en kregen 

nadien dan ook hun 

welverdiende snoepjes. Toen 

alle snoepjes op waren 
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maakten ze zich klaar voor een rustig avondje, maar niks was minder waar! Ze 

kregen namelijk bezoek van een echte kabouter die de hulp van de bevertjes 

nodig had. Er zou die avond een kabouterfuif plaatsvinden, maar er liepen nog 

reuzen in het bos. Dat was natuurlijk veel te gevaarlijk, en samen met de 

bevertjes ging de kabouter op pad om de reuzen te verjagen. Toen alle reuzen 

verdwenen waren, ging de kabouter naar zijn fuif. De bevertjes, die stiekem toch 

wel een beetje moe waren, ook al wilden ze dat niet toegeven, kropen voldaan in 

bed. 

 

Maandag 11 april 2011 

De volgende morgen zaten de bevertjes weer vol energie! En dat was nodig ook, 

want na de turnles, het ontbijt en het opmaken van ons bedje vlogen we er al 

direct in! We startten onze activiteiten met, je raadt het al, oefenen! We dansten 

de zielen uit ons lichaam, tot iedereen zijn voeten pijn deden! Na de vele 

danspassen was het tijd voor iets rustiger, en de bevertjes haalden hun 

tekentalenten boven. Ze kregen een mooie kleurplaat die ze in het zonnetje 

mochten inkleuren, en later maakte Tic-Tac daar een mooie onderlegger van. 

Misschien ligt die nu al op de keukentafel van onze bevertjes! 

Na het middageten en de siësta, was het weer tijd om een beetje buiten te spelen. 

Maar zoals wel vaker gebeurt op kamp kregen de bevertjes weer bezoek. 

Vandaag kwam Kika om hun hulp vragen. Ze was namelijk jarig, en samen met 

de bevertjes wou ze een feestje geven. Zo had ze ballonnen, slingers en toeters 

nodig. En natuurlijk ook een cake! Daar zorgden de bevertjes met veel plezier 

voor. Er waren veel ingrediënten nodig zoals bloem, boter en poffertjessuiker. 

Maar van poffertjessuiker had de leiding nog nooit gehoord hoor Wolf 

Bruyland. En dus ging er maar vanillesuiker in het deeg. Dankzij de goede hulp 

van Kaaiman was de cake snel klaar en konden de bevertjes snel smullen van 

de heerlijke verjaardagscake. Kika en de 

bevertjes hebben enorm genoten van het feestje, 

maar jammer genoeg moest Kika daarna weer 

naar huis. En dus was het tijd voor de bevertjes 

om weer een beetje te dansen! Het grote 

optreden was niet veraf meer, maar gelukkig 

konden alle bevertjes het dansje al heel goed. 

De repetitie was dan ook snel gedaan en de 

bevertjes kregen weer even een techniekje over 

bevereisen. Daarna konden we ons weer een 

beetje gaan wassen om proper aan tafel te gaan 

zitten voor het avondeten. 

Toen alle buikjes weet vol waren en de kelen 

een beetje hees waren geworden door de 
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zangles, ging Keoo met de bevertjes op zoek naar Tic-Tac om een spelletje te 

spelen met de bevertjes. Maar Tic-Tac was nergens te vinden! De bevertjes 

zochten haar overal, maar tevergeefs. Niet veel later kwam er een Chinese 

prinses aangelopen die hen vertelde dat Tic-Tac ontvoerd was door een ninja. 

Om hun leidster terug te krijgen moesten de bevertjes eerst een echte ninja 

training volgen. Viktor Van Huychem vond dit echter allemaal een beetje 

overbodig, want hij beweerde dat hij op zijn eentje met 1000 ninja’s kon 

vechten! Maar toen de bevertjes na hun training de confrontatie met de 

boosaardige ninja aangingen om hun leidster terug te krijgen, bekende hij al snel 

dat het maar een grapje was, en verschool zich snel achter de Chinese prinses. 

De andere bevertjes vlogen wel snel op de ninja, en al heel snel lag die op de 

grond en konden ze Tic-Tac bevrijden. De ninja zou opgesloten worden in 

China, Tic-Tac was weer veilig, en de bevertjes konden na dit grote avontuur 

gerust gaan slapen in hun veilige bedje. 

 

Dinsdag 12 april 2011 

Dinsdagmorgen waren de bevertjes al vroeg wakker, om te genieten van hun 

laatste volle dag in de bossen. Na de gebruikelijke turnles, het ontbijt en het 

opmaken van ons bedje konden we snel nog een beetje oefenen. Daarna kregen 

we een techniek over de vriendjes van het woud en toen was het al etenstijd. De 

tijd vliegt toch als het leuk is… 

Die middag kregen 

de bevertjes na hun 

middagdutje een 

tuinvrouw op bezoek 

met een wel heel raar 

probleem. Ze had 

namelijk te veel anti-

onkruidmiddelen 

gebruikt, en nu was 

haar rups ziek 

geworden! Samen 

met de tuinvrouw 

gingen de bevertjes 

op pad bij verschillende dokters om de rups weer beter te maken. Ze 

verzamelden net op tijd alle medicijnen en de rups kon weer gezond en wel naar 

huis terugkeren. Daarna was het tijd om ons dansje de laatste keren te oefenen 

en ons voor de laatste keer te wassen, want na het eten was het dan eindelijk zo 

ver! De bevertjes werden helemaal geschminkt in echte Chineesjes en waren 

helemaal klaar op hun optreden te doen toen plots… Anna Meyskens 

opgesloten zat! Anna Meyskens was tijdens het schminken naar toilet gegaan, 

maar kreeg haar deur niet meer open! Alle bevertjes stonden in paniek in het 
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toilet en Bulle stond al klaar om over de muur te kruipen, toen Anna gelukkig 

haar zelf kon bevrijden. Ze kwam er met een grote schrik vanaf en ook zij kon 

nog net op tijd in een mooi Chineesje omgetoverd worden. 

De hele eenheid had zich die avond in de eetzaal verzameld voor de enige echte 

paasshow. Tijdens deze show zingen we allemaal samen veel liedjes en voert 

iedere tak zijn sketch op. Het harde werk van de bevertjes werd al onmiddellijk 

beloond, want het dansje was een groot succes! Alle bevertjes deden hun uiterste 

best en dansten de pannen van het dak. De leiding was dan ook heel erg trots! 

Na nog een heleboel liedjes en de sketchen van de teerpoten en wolven was het 

dan tijd voor de bevertjes om in hun bedje te kruipen. Het was een lange dag 

geweest, en de volgende dag moesten we fit en uitgerust zijn om terug naar huis 

te gaan. 

 

Woensdag 13 april 2011 

Woensdagmorgen vlogen we er al onmiddellijk in! We zouden namelijk die 

middag terugkeren naar ons mama en papa en er was nog heel veel te doen. 

Maar eerst moesten we nog iets heel belangrijk doen, namelijk paaseitjes rapen! 

Die nacht was de paashaas langs geweest en hij had voor de bevertjes een 

heleboel eitjes achtergelaten in het bos. Toen ze alle eitjes gevonden hadden en 

hun buikje vol zat met chocolade, gingen de bevertjes snel hun tandjes poetsen. 

Daarna vertrokken ze naar buiten om nog de hele morgen in het bos te spelen. 

De leiding moest de valiezen maken en de kamertjes kuisen, en dus konden de 

bevertjes zich volop uitleven in het bos.  

Iedereen amuseerde zich in het bos, zo 

maakten Lara Coppens en Aline 

Despriet een echte Limbo boom. 

Viktor Van Huychem probeerde dan 

weer de hele ochtend een kampvuur te 

maken, maar dat viel de hele tijd om! 

Gelukkig staat opgeven niet in Viktors 

woordenboek en na vele pogingen 

mocht het resultaat van zijn stevig 

kampvuur gezien worden! Toen het 

bijna tijd was om onze soep en 

pistoletjes op te eten kwam Narwal 

nog met een verrassing voor de 

bevertjes. We mochten allemaal een 

paar oude boterhammen meenemen 

naar het einde van het bos. Daar 

stonden 2 paarden en een klein 

veulentje dat ze eten mochten geven. De bevertjes vertrokken met hun brood 
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naar de paarden, maar waren een beetje teleurgesteld toen deze niet wouden 

komen eten. Na veel gelokt en gezwaai met het brood hadden we dan toch geluk 

en kwamen de paardjes ons lekker brood opsmullen. Toen al het brood op was 

hadden de bevertjes ook wel honger gekregen en keerden we terug voor onze 

laatste maaltijd in de bossen. 

Niet veel later klonk er geschreeuw over heel het terrein dat de bussen 

gearriveerd waren. Snel werd alles ingeladen en konden we weer naar huis! 

Iedereen stapte met gemengde gevoelens op de bus. We hadden ons mama en 

papa gemist, maar toch was het een fantastisch kamp geweest! Alle bevertjes 

hebben goed geslapen, gegeten, gespeeld en daarom zou ik nog even de stam en 

eenheidsleiding willen bedanken, voor al het lekkere eten en de organisatie!  

Allemaal bedankt voor een geweldige week en tot op het volgend kamp! 

 

 

Uw verslaggeefster: 

Scherpzinnige Hinde 

 

")5')$00$!-,.,)/!0,&678%&6/,1*,09,)!!

Na de grote avonturen van het paaskamp, staat ons het laatste deel van het 

scoutsjaar te wachten. De Vriendjes van het Woud hebben nog het volgende 

voor ons in petto.. Vergeet niet om elke vergadering !0,5 (drankje / koekje) of 

!1 (drankje en koekje) mee te geven, liefst blauwe of donkere kledij en een 

lunchpakket moest de vergadering om 10u beginnen.. Hier volgen de komende 

maanden :  

 

30 april ‘11 14u00 Brandweer .. Deel  7 Vriendjes van het Woud + Groot 

spel en kleine spelen   

 

07 mei ‘11 14u00 Crea Moederkesdag + kleine spelen 

 

 

14 mei ‘11 

 

14u00 

 

Crea Themakledij + herhalen vriendjes van het woud + 

kleine spelen 

 

21 mei ‘11 14u00 Stapje zetten in stad gent – fotozoektocht / sporentocht 

/ ruiltocht = een verrassing van bulle 

 

28 mei ‘11 / Geen vergadering 
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04 juni ‘11 14u00 Techniek tanden poetsen en veters knopen / ritsen en 

knopen dicht doen + kleine spelen .. Gelieve dan ook 

een tandenborstel, tandpasta, bekertje mee te nemen en 

indien mogelijk schoenen met veters aan te doen  

 

11 juni ‘11 14u00 Crea Vaderkesdag + kleine spelen 

 

18 juni ‘11  / Geen vergadering 

 

25 juni ‘11 10u00 Verrassingsvergadering !!!!  Gelieve 5euro mee te 

brengen .. 

 

 

   

10 aug tot 17aug 

‘11 

 

03 sept ’11  

 

 

 

 

Grootkamp voor de bevertjes 7 dagen 

 

 

We verwelkomen de nieuwe Bevertjes en spelen 

kennismakingsspelletjes  

10 sept ‘11  Ook vandaag spelen wij kennismakingspelletjes want 

wij verwachten nog steeds veel nieuwe Bevertjes. 

   

17 sept ‘11  Wij gaan naar Claeys-Bouüaert om kennis te maken 

met de vriendjes van het Woud + kleine spelen.  

   

24 sept ‘11  Geen vergadering 

 

 

Keeo 

Wispelturige Timalia 

Takleidster bevers 

Bevers@dezwaluw.org 

0474/85.64.12 
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Artikel Paaskamp 2011 Teerpoten 

Zaterdag 9 april 2011 

Het is zaterdagochtend, de eerste dag van de paasvakantie en ik arriveer in 

Wondelgem en zie naast een 115-tal scouts ook een cameraploeg staan.  Ja, 

misschien mogen we hopen op een reality-soap over de Zwaluw, maar het kan 

natuurlijk ook zijn dat het gewoon de vrienden van “Man Bijt Hond” waren. 

Maar van deze camera’s trokken de teerpoten zich weinig aan aangezien ze op 

het punt stonden te vertrekken op een ongetwijfeld super leuk paaskamp. Na 2 

uurtjes op de bus kwamen we aan bij jeugdverblijf “de spreedonken” in Olmen. 

Na het overlopen van de regels en een rondleiding door Hathi (Mustang) kregen 

we plots bezoek. 4 vreemde clowns kwamen de orde verstoren bij de teerpoten. 

Ze vertelden dat ze nog een paar clowns nodig hadden in het circus en ze 

vroegen aan de teerpoten of ze niet een paar opdrachten wilden doen om te 

kijken of de teerpoten geschikt waren als clown. Hoewel Margot Despriet en 

Matisse Dewever schitterende clowns bleken te zijn en Robbe Verschelden 

uitstekend kan touwtje springen, werden de teerpoten voorgelogen door de 

clowns en werden ze blijkbaar gebruikt. Maar dat was zonder de stoere 

teerpoten gerekend die de clowns snel een lesje leerden. De teerpoten waren al 

een beetje vuil en dus besloten we maar ons te wassen. Wanneer iedereen proper 

was werden de bordjes al op tafel gezet. Kip met couscous en Provençaalse saus 

was de heerlijke maaltijd die we voorgeschoteld kregen. Het was een hectische 

eerste dag en dus was een verhaaltje van Mang (Mink) zeer welgekomen. 

De kantine werd gegeten en alles leek vredig maar dan werd Wontolla(Yak) 

aangevallen door 2 zombies die hem uiteindelijk beten waardoor ook Wontolla 

een zombie werd. De teerpoten waren in paniek en ze wisten niet goed wat te 

doen. Maar dankzij de koelbloedigheid van Kigo (Tokeh) en de hulp van een 

heks slaagden de teerpoten erin de zombies te verslaan en werd Wontolla terug 

gewoon. Het was een heel vermoeiende eerste dag en de slaap was dan ook meer 

dan welkom. 

 

Zondag 10 april 2011 

De eerste maal wakker worden in een ander bed is altijd een beetje vreemd, 

maar iedereen doorstond dit wonderwel uitstekend. Zoals waarschijnlijk menig 

koersliefhebber werd ook Ko (Fret) wakker met een kriebelend gevoel in de 

buik want vandaag stond: “Parijs-Roubaix” op het programma. Maar helaas 

hebben we daar bij de scouts geen tijd voor om aan te denken omdat we teveel 

plezier maken. Een vast ritueel op kamp tussen het ontbijt en de technieken of 

spelletjes is de inspectie. Daarbij moet iedereen zorgen dat zijn/haar bed proper 

ligt, de kamer proper is en de gang geveegd is. Niet enorm veel werk maar het 

maakt het kamp des te aangenamer. Er waren echter nogal wat foutjes bij de 
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inspectie, en dan vooral bij het opplooien van de slaapzak. Daarom dat de 

techniek “kleren opvouwen” geen moment te vroeg kwam en ook zeer nuttig 

was. Wanneer iedereen wist hoe hij perfect alles moest opvouwen was het tijd 

voor de morele opvoeding. Want de morele opvoeding is namelijk eigen aan de 

zondag op kamp. Daarbij worden meningen gedeeld over een bepaald 

onderwerp, en deze keer was dat “Racisme”. Een heel interessant onderwerp 

met heel uiteenlopende meningen. Een goedgevulde voormiddag deed de magen 

grommen en dus was het geen moment te vroeg dat we konden gaan eten. De 

Stam had kroketjes met saté’s en appelmoes klaargemaakt voor ons. En dit was 

(zoals Sergio Herman zou zeggen) “een sexy gerechje”. De buikjes werden 

allemaal rond 

gegeten en de 

siësta was dan 

ook geen 

overbodige luxe.  

Na de siësta 

kwam Dicko bij 

de teerpoten 

langs. Zijn hond 

was gestolen 

door stropers. 

Hij had namelijk 

een brief gekregen van de stropers met de vraag 5 opdrachten op te lossen. Die 

opdrachten kon hij natuurlijk niet alleen en vroeg de teerpoten of ze hem wilden 

helpen. Ze twijfelden geen seconde en begonnen aan de 5 opdrachten. Dit leek 

niet zo eenvoudig, maar alle opdrachten werden uiteindelijk met verve voltooid. 

De stropers werden gevonden en de hond was gelukkig bij hun. De stropers 

werden opgeruimd en de hond werd bevrijd. Dicko dankte de teerpoten voor het 

vinden van zijn hond en de teerpoten hadden dus alweer een heldendaad 

verricht. Na een welverdiend 4-uurtje, was het tijd om ons nog eens te wassen. 

Iedereen was proper en we besloten om eens een eerste keer te oefenen voor de 

paassketch die op de laatste dag moest gebracht worden. Een parodie op de 

Disney verhalen was ons thema en zorgde voor heel wat hilariteit. 

Repeteren en acteren zijn heel vermoeiend en de boterhammetjes, die klaar 

stonden, waren dan ook welgekomen. Naar aanleiding van de paasshow konden 

we nog wat oefening gebruiken. En we konden reeds vaststellen dat Karel 

Boogaerts, mits een beetje coaching, toch talent heeft om te acteren. Wanneer 

de teerpoten even naar buiten gingen, waren daar opeens 2 Zulu’s. Ze deden een 

beetje vreemd, en uiteindelijk werd Mang ontvoerd. De teerpoten waren al een 

beetje in paniek, maar gelukkig was dokter Jacob net op tijd om de teerpoten te 

helpen Mang terug te krijgen. Want dankzij dokter Jacob en tovenaar Poe, 

slaagden de teerpoten erin de Zulu’s te pakken te krijgen, ze twijfelden niet en 

maakten de Zulu’s met de grond gelijk. Mang werd bevrijdt en de dokter 
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rekende af met de Zulu’s. Het was een heel chaotische avond en iedereen kroop 

in zijn bed met de wetenschap dat “De lange van Lommel” Parijs-Roubaix had 

gewonnen en zo kon iedereen rustig en zonder zorgen gaan slapen. 

 

Maandag 11 april 2011  

“Teerpoten mogen opstaan” werd gebruld door de gang. Met een stevige turnles 

van Mang was iedereen meteen goed wakker. Het was al een serieuze 

inspanning zo vroeg op de ochtend en iedereen snakte bijgevolg naar een 

heerlijk ontbijt. Iedereen genoot van de boterhammetjes maar daarna moest weer 

ernstig worden gewerkt om de inspectie in orde te krijgen. Blijkbaar was 

iedereen toch al een beetje vergeten hoe alles mooi moest opgeplooid worden, 

want er waren nog redelijk wat foutjes. Maar gelukkig zijn er nog enkele 

afstammelingen van Baden Powell (stichter van de scouts) zoals Muna Mann 

en Zita Bruyland waarvan de inspectie tiptop in orde was. Het kan niet genoeg 

benadrukt worden dat er op paaskamp een paasshow is en dus was het maar 

evident dat we nog eens 

zouden oefenen. Het was 

reeds de 2
de

 repetitiedag 

en alles begon dus al iets 

vlotter te verlopen. 

Iedereen deed zeer goed 

mee en dus was iedereen 

uitgehongerd. 

Varkensgebraad met 

wortelpuree en een 

dragonsausje was de 

overheerlijke maaltijd 

die ons werd 

voorgeschoteld. Na een appel als dessert, was het tijd voor de siësta om de 

batterijen nog eens op te laden voor de rest van de dag. Toen de siësta over was 

werden de teerpoten opgeschrikt door 2 wilde apen die gek deden en uiteindelijk 

een banaan naar de teerpoten wierpen. Mang overschouwde het hele gebeuren 

en nam een hap van de banaan, waarop ze prompt bewusteloos op de grond viel. 

De teerpoten beseften nog niet echt goed wat er gebeurd was, maar gelukkig was 

professor Willy Ter Scheeten de apen uit zijn laboratorium gevolgd en kon hij 

de teerpoten net op tijd aanmanen tot kalmte. Hij legde de teerpoten uit dat de 

apen uit zijn laboratorium waren ontsnapt en dat hij tests op ze deed om ze te 

doen praten. Maar hij had er even niet naar gekeken, en ze waren ontsnapt. Om 

Mang terug bij bewustzijn te brengen had hij een tegenmiddel nodig. En de 

teerpoten hadden daar natuurlijk alles voor over. En dankzij professor Kenneth 

Gekakt en mevr. Lant Ter Fant, kregen de teerpoten hun tegenmiddel. Met een 

ingewikkeld ritueel werd Mang terug bij bewustzijn gebracht. De teerpoten 

dankten Willy en konden gaan genieten van een welverdiende 4-uur. De 
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teerpoten begonnen al wat te stinken en dus was het weer eens tijd om onszelf te 

wassen. Zogezegd zo gedaan en na een half uurtje was iedereen weer proper 

gewassen. En u kunt waarschijnlijk al raden wat daarna volgde? Jawel, alweer 

oefenen voor de paassketch zodat alles in orde zou zijn voor de dinsdagavond. 

Onze acteurs waren uitgeput, en gelukkig voor hun stond de soep klaar met 

boterhammetjes met kaas. Iedereen dronk zijn soep op en slikte de 

boterhammetjes naar binnen. Want Panda, van de bevertjes, stond al klaar om 

zangles te geven om ons voor te bereiden op de paasshow, waar de hele avond 

moest gezongen worden.  

Na het zingen namen we nog vlug eens de sketch door en werd de kantine 

gegeten.  Toen we 

even naar de kamer 

gingen, was de 

teddybeer van 

iedereen 

verdwenen. 

Iedereen was in 

paniek, want zonder 

beer kan je niet 

slapen. De 

teerpoten besloten 

eens buiten te gaan 

zoeken en daar 

stootten ze op beer 

Teddy. Hij had de 

slaapberen van de teerpoten gestolen als wraak voor de dieven die zijn 

lievelingsbeer hadden gestolen. Maar hij besefte meteen dat hij fout was en 

besloot de beren terug te geven, op voorwaarde dat de teerpoten zouden helpen 

zoeken naar zijn lievelingsbeer. Gelukkig wist Teddy wie zijn beer had gestolen, 

namelijk de trollen. Teddy was gelukkig een slimme beer en wist hoe hij de 

trollen moest aanpakken. Hij riep de hulp in van een kruidenier en een bevriende 

tovenaar en wist zo een middel te bemachtigen om de trollen te verdoven. De 

teerpoten moesten natuurlijk eerst nog eens de spierballen laten rollen, maar 

zoals verwacht, was dat geen probleem. De trollen gingen vlot neer en Teddy 

kreeg zijn lievelingsbeer terug. Hij dankte de teerpoten uitvoerig en kon samen 

met hun met een gerust gemoed gaan slapen, met zijn lievelingsbeer aan zijn 

zijde.  

 

Dinsdag 12 april 2011 

Het was onze eigenste Wontolla die de teerpoten wakker maakte vandaag en 

bijgevolg ook de turnles leidde. En het was een stevige turnles, dat bleek toch 

aan de hoeveelheid boterhammen die werden verorberd. Met een goed gevulde 

maag kon de inspectie gemaakt worden. En de slechte inspectie van de maandag 
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had blijkbaar zijn vruchten afgeworpen, want vandaag was bijna iedereen 

perfect. Vandaag was de grote dag voor ons toneeltje en dus was oefenen en 

alles perfect krijgen de boodschap. Een hele ochtend werd er geacteerd, gedanst, 

gelachen en geluisterd. Een enorme pluim voor de teerpoten om dat al te doen. 

Maar zo’n hele ochtend toneeltje spelen kost natuurlijk zijn krachten en de 

macaroni met kaas en hesp zag er dan ook heel verlokkelijk uit. En de smaak 

was al even goed als het uitzicht, en dan bedoel ik dat het er heel erg mooi uit 

zag !.  Bij de siësta werd nog even uitgerust voor de paasshow, die 

ongetwijfeld een lange tijd zou duren. Wanneer we even naar buiten gingen 

kwam opeens een kabouter op de teerpoten afgelopen. Hij was helemaal in 

paniek en deelde mee dat zijn dorp werd aangevallen door geesten. Om de 

geesten af te stoppen hadden de kabouter en de teerpoten de hulp nodig van de 

waterfee. Dankzij de waterfee slaagden de teerpoten erin om een verdovende 

stof te krijgen om de geesten plat te krijgen. De teerpoten, met de enorme 

spierballen die ze hebben, deden er logischer wijze niet lang over om de geesten 

te intimideren, en tot inkeer te brengen. De geesten werden verdoofd 

achtergelaten en de kabouter bracht de teerpoten terug. Terug tot de orde 

gebracht werd een laatste keer gerepeteerd. Wat daarna volgde was zowel voor 

de teerpoten als de leiding heel stresserend. Er 

moest nog gegeten worden, ons opfrissen en ons 

klaarmaken voor de paasshow. Maar toen, 

omstreeks 19u 12 april 2011 was het zover. De 

paasshow van het paaskamp 2011 was begonnen 

en die werd geleid door niemand minder dan 

Samson & Gert. Overgevlogen uit de dorpstraat 

101 animeerden zij de hele avond. En de intrede 

zal niet rap vergeten worden want ze kwamen al 

zingend toe op de moto met de monsterhit “samen 

op de moto”. Het was een heel leuke avond met 

enorm plezante sketches van alle takken, van 

bevertjes tot verkenners had iedereen zich weer 

eens fantastisch ingezet voor deze avond. Er werd 

gezongen en gedanst, geacteerd en gefeest, kortom 

het was een geslaagde avond. En toen was het tijd 

om voor een laatste keer te gaan slapen.  

 

Woensdag 13 april 2011  

Een laatste keer opstaan is altijd leuk want dan weet je dat je mama en papa heel 

binnenkort zult terugzien. En vandaag was dat zover, een laatste keer opstaan en 

een laatste keer ontbijt. Alles was de laatste keer, behalve de inspectie, want die 

hoefde niet meer. Integendeel, vandaag mocht de valies gemaakt worden. Met 

de hulp van de voltallige teerpootleiding werden alle valiezen in een mum van 

tijd gemaakt. Er werd nog even gespeeld in het bos en een heerlijke pistolet met 
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kruidenkaas gegeten en dan was het bijna tijd om op de bus te stappen. Het 

afscheidslied werd nog gezongen met de hele eenheid, en dan was het moment 

daar. Iedereen stapte op de bus en weg waren we. Eens aangekomen in 

Wondelgem duurde het niet lang voordat iedereen weer in de armen van mama 

of papa liep en naar zijn veilige thuis reed. 

Dan rest me enkel nog Baribal, Hert en Forel te bedanken om het kamp te 

organiseren en de Stam om zo heerlijk te koken. 

Maar het kamp was er al zeker niet geweest als er geen leiding was geweest. 

Daarom wil ik zeer graag Intimiderende Yak, Bescheiden Tokeh, 

Strijdvaardige Mustang, Hevige Mink bedanken om alles in goede banen te 

leiden. 

Wist je dat: 

Quincy De Boever: Maar liefst 4 keer op podium mocht staan tijdens de 

paassketch 

Olaf Deweirdt: Zijn rol van nestleider zeer ernstig neemt  

Matisse Dewever: Zeer goed kan dansen  

Tibo Vanhechke: Alles meteen weer vergeet als je hem iets zegt 

Keith Deschryver: Altijd de eerste is bij de post bij avondspelen 

Arno Ternier: Altijd een antwoord klaar heeft 

Robbe Verschelden: Heel snel kan lopen 

Leon Demey: Altijd zeer lief is 

Margot Despriet: In bijna alles altijd de beste is 

Muna Mann: Altijd een perfecte inspectie had 

Mona Deschrijver: Klein is maar een enorm groot aantal decibels kan 

ontwikkelen 

Zita Bruyland: Altijd denkt dat ze iets verkeerd heeft gedaan terwijl dit niet zo is 

Karel Boogaerts: Een curieuze “neuze” mosterdpot is  

Lena Bernaerts: Altijd glimlacht en het zonnetje in de tak is 

Thea Parker: Soms Engels praat met de leiding  

Marie Eggermont: Heel erg goed kan masseren 

Gil Declercq: Nooit echt opvalt maar wel altijd overal aan en bij is 

Kibera Bostyn: Een aanstekelijke lach heeft 

Mirthe Lermytte: Een paardenstaart heeft van wel 70cm 

Karo Uittenhove: Altijd één van de eerste klaar is met wassen, en nog proper is 

ook 

Paulien Van Hoecke: Dit kamp geen enkele keer heimwee heeft gehad 

Flor Bracke: Een grote mond maar een klein hartje heeft 

Emil Eggermont: Altijd verstrooid is 

Rigo De Bruecker: Een kaartje schreef voor Ko zijn verjaardag 

 

Uw verslaggever ter plaatse: 

Ko 

Actieve Fret 
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Dit is het laatste deel van het programma dit jaar. Natuurlijk zien wij elkaar nog 

terug op het Groot Kamp, de kers op de taart van een fijn scoutsjaar. Als je niet 

kan komen naar een vergadering, stuur je een mailtje naar 

teerpoten@dezwaluw.org of bel je even naar 0498/88.19.34 (Wontolla). 

 

Zaterdag 30/04/2011 

14h00: We verkennen een klein gedeelte van onze grootstad en spelen vele 

spelletjes in Groene Vallei... Vergeet je jas en je centjes niet. 

 

Zaterdag 07/05/2011 

10h00: We gaan vandaag naar de Zee. We brengen een bezoekje aan een 

bepaald iets maar dat is nog een verrassing. Graag hadden wij 20 euro per kind 

meegekregen. De overschot geven wij terug. Vergeet je lunchpakket niet alsook 

jullie regenjas. 

 

Zaterdag 14/05/2011 

14h00: Het grote kamp komt steeds dichterbij dus maken we onze themakledij. 

Gelieve dan ook allemaal een witte t-shirt mee te brengen(of een lichte kleur). 

Vergeet jullie centjes en je regenjas niet! 

 

Zaterdag 21/05/2011 

14h00: Het is uiteindelijk zover. Ons jaarlijks gebrul en getier wordt vandaag 

muzikaal hoogstaand. We doorlopen onze zangbundel. We zullen ook vele 

spelletjes spelen. Vergeet je 50 cent voor de cola niet! 

 

Zaterdag 28/05/2011 

Geen vergadering!!! 

 

Zaterdag 04/06/2011 

14h00: We gaan naar de Blaarmeersen, we hopen op mooi weer dus breng alvast 

je zwempak mee. Vergeet ook je buskaart, speeljas en je centjes niet! 

 

Zaterdag 11/06/2011 

14h00: We zien vandaag hoe het er aan toe gaat bij de wolven. We spelen ook 

met water deze middag. Als dat maar goed afloopt… centjes en jasje niet 

vergeten. Vergeet het Groot Kamp niet te betalen! 

 

Zaterdag 18/06/2011 

Geen vergadering!!! 
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Zaterdag 25/06/2011 

Helaas pindakaas: de laatste vergadering van dit alweer mooie jaar. Wat gaat de 

tijd vlug! Wij zorgen die dag voor een surprise. Meer informatie volgt nog… 

Laatste kans voor het Groot Kamp te betalen!  

 

Groot Kamp: van 7 augustus tot 17 augustus 
 

Zaterdag 03/09/2011 

14h00: Wij verwelkomen de nieuwe Bevertjes en leren elkaar kennen door vele 

spelletjes te spelen. Vergeet geen 50 cent voor de cola en een regenvest! 

 

 

 

Wontolla 

Intimiderende Jak 

Takleider Teerpoten 

teerpoten@dezwaluw.org 

0498/88.19.34 
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Zaterdag 9 april 

 

Zaterdag 9 april, een dag waar velen wolven naar uitkeken! De dag waarop de 

zwaluweenheid vertrok op weer een spetterend en super-de-max paaskamp. Iets 

later dan negen uur vertrokken de twee overvolle bussen vol met energieke, 

actieve en avontuurlijke kinderen richting ons vertrouwde kampterrein De 

Spreedonken in Olmen naar een nieuw avontuur. Deze keer gingen er maar liefst 

42 wolven mee waarvan 2 nieuwe kindjes: Seppe Van de Walle en Rachele 

Verschraegen. Eenmaal aangekomen (na een lange busrit waarbij de chauffeurs 

meerdere keren fout zijn gereden) verdeelden de wolfjes zich in groepen van 

vier en werden ze elk een kamer toegewezen waar ze de komende 5 dagen en 4 

nachten mochten siësten, overnachten, dromen... Honger, honger,honger werd er 

meermaals geroepen dus besloten we onze kampwenken (gegeven door 

Raksha) te geven tijdens onze 

welverdiende lunch. Voor de 

leken onder ons: kampwenken 

betekent eigenlijk de kampregels, 

dus wat mag en wat dan weer 

niet mag. Na het opeten van onze 

heerlijke door moeder/vader 

gesmeerde boterhammen was het 

tijd voor onze dagelijkse en 

welnodige siësta. Na de siësta 

was het tijd voor ons eerste 

middagspel. De wolven werden 

verdeeld in 4 groepen en kregen 

per groep 5 verschillende 

voorwerpen mee. De bedoeling 

van het spel was het verzamelen 

van 4 dezelfde voorwerpen in je 

kamp. Maar dit kon gehinderd 

worden door de verdedigers. 

Uiteindelijk was het groepje 

onder leiding van Arne Stroo en 

Ramon Demey die de 

overwinning pakte met maar liefst 70 punten. Proficiat daarvoor!  

Achteraf was het tijd om weer een beetje tot rust te komen. Dit deden we met 

het vieruurtje, een koekje en een lekker glaasje koude melk. Hmmmm Jammie. 
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Tijd voor ons eerste potje voetbal van het kamp. Een potje voetbal dat 

uiteindelijk leidde tot een potje rugby waarbij de 6-tallige leiding het opnam 

tegen de 42-tallige wolven. Raad eens wie er won!. Na ons potje gingen we over 

het tot het avondeten. Normaal gezien eten we s’ avonds een boterham met een 

tas lekkere warme soep maar deze keer, aangezien de wolven nog niet warm 

hadden gegeten, kregen we een volwaardige maaltijd. Op het menu stond een 

lekker stukje kip, couscous en een lekkere Provençaalse saus. Na het eten 

speelden we nog een klein spelletje dat als volgt ging: De avondlijke U-formatie 

van de wolven werd plots verstoord door een ontvoering.  Godric een vampier 

werd ontvoerd door twee leden van het vennootschap van de zon. De wolven 

probeerden achteraf samen met Sooki en William de ontvoerde Godric terug te 

krijgen en de ontvoerders een lesje te leren. Hier bleek dat heel wat meisjes een 

pak moediger waren dan een paar van de jongens :). Na het stemmige avondlied, 

gingen al de wolfjes naar hun bedje en genoten ze van een welverdiende rust 

 

Zondag 10 april 

 

Opstaan!!!! klonk het rond 8 uur in de gang van de wolven. Deze keer was het 

Chil die de wolven wekte. Na een nogal speciale zangles was het tijd voor een 

stevig ontbijt. En wat hadden we geluk: met wat anders dan rozijnenbrood en 

warme chocolademelk kan je de dag het beste beginnen. Achteraf kregen de 

wolven de tijd om zich van kop tot teen te wassen en hun inspectie voor te 

bereiden. Voor sommigen moesten deze inspectievereisten toch nog eens 

duidelijk gemaakt worden, Hé Marle Verhaeghe. Het was zondag en 

traditioneel op kamp houden we dan een gezellige kamp morele opvoeding. 

Deze keer was het onderwerp witte en zwarte scholen. Dit onderwerp leidde tot 

vaak rare uitspraken bij de wolven. Opeens rook iedereen het! De overheerlijke 

geur van brochettes, appelmoes en kroketten. Het water liep iedereen uit de 

mond dus besloten we maar te gaan eten. Een echt record, iedereen (als je Ilona 

Lust met haar jammerlijke buikproblemen buiten beschouwing laat) heeft voor 

de tweede keer bijgenomen. Voor velen het lekkerste eten van heel het kamp. 

De regel luidt echter: Zit je vol, kruip dan in je hol. Met hol bedoelen we dan 

wel hun bedje. Na de siësta kwamen onze vikingen oog in oog te staan met echte 

vikingen. De wolven werden uitgedaagd door de vikingen om hen te verslaan in 

een eeuwenoud vikingenspel. De wolven werden in groepjes van twee verdeeld 

waarmee ze dan samen opdrachten dienden te doen waarvoor ze in ruil 

werpbriefjes kregen. Die werpbriefjes konden ze dan weer gebruiken om te 

mogen werpen in het vikingen spel. En dan waren er ook de “levertjes” van 

Maité Van Laere (daarmee bedoeld ze eigenlijk leventjes :p) Voor deze 

werpbriefjes gingen de wolven soms wel zeer ver, we keken vooral niet naar 

Emil Kerckhove, Gilles Dewever en Paulien Mens. Uiteindelijk slaagden de 

wolven er toch niet in om te vikingen te verslaan. Maar, ja wat dan nog. Na het 

vieruurtje namen we voor het eerst de Paasshow eens onder handen en werden 
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de rollen verdeeld. Uiensoep en boterhams, dat stond er op het menu voor het 

avondeten. Voor sommigen een tegenvaller, maar we kunnen toch ook niet hele 

dagen tomatensoep met balletjes eten waar. Na het eten was het tijd voor een 

verhaaltje. Deze keer werden de rollen omgedraaid. In plaats dat de wolven een 

verhaaltje te horen kregen van de leiding kreeg de leiding een verhaaltje te horen 

van de wolven. Hier kwamen de creatieve maar vooral gekke geesten naar 

boven waaronder Bruno De Vos, Sam Hostens, Arne Stroo en Gilles 

Dewever. ‘s avonds kwamen de wolven oog in oog te staan met een moord. De 

wolven werden in groepjes verdeeld en moesten proberen via het Cluedo 

systeem de moordenaar, moordwapen en locatie van de moord achterhalen. 

Hierbij kwam er een nieuw talent naar boven! Alix De Boever bleek een 

meester in het spelen van vier op een rij. Uiteindelijk achterhaalde het groepje 

van De twee Seppe’s en Mowgli de moordenaar en het moordwapen. Die avond 

ontvingen Naïmi Masureel, Kobe De Bruecker, Alix De Boever en Saar 

Lermytte hun wolfje en mogen ze voortaan meedoen met de yalahi.  

 

Maandag 11 april 

 

Alweer een nieuwe dag, alweer iets moeilijker om uit ons bed te geraken. 

Vandaag werden we daarbij geholpen door Bagheera, die ons na het opstaan 

een fantastische turnles gaf. Na de boterhammetjes en de inspectie was het tijd 

voor het eerste deel van de sportproeven: 60m,100m en 400m lopen. Zie hier de 

top 3: 

 

60m sprint 

Simon Verschelden: 12.3s 

Benno Mann: 13.4s 

Gilles Dewever: 13.5s 

 

100m sprint 

Arne Stroo: 20.9s 

Sam Hostens: 21.8s 

Bruno De Vos: 22s 

 

400m lopen 

Simon Verschelden & Arne Stroo: 1min41s 

Yan Goffeau: 1min44s 

 

Na het lopen maakten we allemaal een avontuurlijke tochtje door de jungle van 

Olmen. Bij aankomst op kampterrein gingen we direct aan tafel zitten om onze 

maagjes te vullen en ons energiepeil terug op te bouwen. Na een overheerlijke 

siësta ontmoetten de wolven plots twee heel droevige personen. Blijkbaar was 

hun broertje ontvoerd door ontsnapte criminelen. De wolven lieten zoals altijd 
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hun goede hart zien en sprongen ter hulp. Via allerlei opdrachten konden ze een 

code samenstellen die de positie aangaf waar het broertje zich bevond. Het hele 

schoolgebeuren was ook al wat ver te zoeken want ons rekengenie Sam Hostens 

kon zelf een makkelijk cijfer oefeningetje oplossen :D. Uiteindelijk slaagden de 

wolven erin de code te bemachtigen en het ontvoerde broertje te bevrijden, 

waarvoor hun dank. Na het vieruurtje hebben we nog een beetje verder gewerkt 

aan de Paasshow: stress stress stress. Na het avondeten ontvingen we van Chil 

het tweede deel van zijn spannende verhaal. ‘s avonds kwamen de wolven 

opeens een gek tegen. Volgens zijn kompaan was hij besmet met het hcl-virus. 

Als er niet snel iets ondernomen zou worden dan zou de besmette persoon 

sterven. Om hem te kunnen redden moest hij het antigif krijgen. Maar voor de 

moedige wolven was dit helemaal geen probleem. Alweer toonden de wolven 

het beste en moedigste van zich zelf om zo de andere mens te kunnen helpen, zo 

lief!. Na het avondlied kroop iedereen in zijn bedje want morgen was de grote 

dag, de dag van de bevreesde maar superleuke Paasshow. 

 

Dinsdag 12 april 

 

Goeiemorgen, morgen... Vandaag was het zover, de paasavond zou vanavond 

doorgaan! Even wat ochtendgymnastiek, een paar boterhammetjes met 

speculaaspasta, een inspectietje, een wasje en de springsportproeven en oefenen 

maar. 

Vandaag zouden we ver -en hoogspringen. Waarbij iedereen zijn uiterste best 

deed, alleen hadden we wat meer verwacht van Sara :p. Hier is de top 3 

 

Verspringen 

Ferre Lust & Arne Stroo: 295cm 

Simon Verschelden & Emil Kerckhove: 260cm 

 

Hoogspringen 

Arne Stroo: 110cm 

Seppe Van De Walle, Simon Verschelden, Ramon Demey & Kobe De Bruecker: 

95cm 

 

Na de sportproeven waren we direct in actie geschoten en beginnen repeteren. 

Vandaag zou de Paasshow en moest de Paasshow af zijn. De wolvenleiding 

heeft echter ook gevoelens, dus tussen al het repeteren door kregen de wolven 

ook nog eens vrijspel, waarbij ze zich weer volledig konden opladen.  

Maar zoals iedereen weet: de tijd vliegt als je het leuk hebt dus voor we het 

wisten stond de klok op tien voor zeven. Binnen tien minuten zou de Paasshow 

beginnen en we moesten allemaal nog ons uniformpjes aantrekken. Maar wat 

bleek ondanks onze late start waren het wel de wolven die als eerste paraat zaten 

in de zaal!!! Toen alle takken aanwezig waren kon de Paasshow beginnen, en 
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wat voor een. Eerst werden we getrakteerd op de Spice Girls met hun 

wereldberoemde nummer “Wannabe”. De volgende groep waren de bevertjes 

die iedereen betoverden met hun magisch dansje. Achter de bevertjes was het de 

beurt aan de teerpoten. De teerpoten brachten een parodie van de eind-goed-al-

goed sprookjes. Zeer grappig en leuk. Dan was het onze beurt. Wij brachten een 

parodie van “Take me out” en “Tienermoeders” naar voor. Iedereen deed extra 

zijn best en het eindresultaat mocht er zeker en vast staan. Toen kwamen we 

plots terecht in een levensechte Harry Potter film (de tweede :) ).  

Met speciale “special effects” en grappige extra’s was dit zeker een geslaagde 

Paasshow van de Jongverkenners Jonggidsen. Na de JVG’s was het tijd voor al 

weer de laatste act van de Paasshow 2011, die van de verkenners. Het ontstaan 

van oh oh Cherso. Voor wie deze hilarische realiteitreeks niet kent: Het gaat 

over ‘marginalen’ van Den Haag die samen in een huis worden gestoken in 

Chersonnisos op Kreta, wat tot grappige situaties leidt.  Heel de Paasshow werd 

begeleid door Samsom en Gert, die alles mooi en vlot hebben laten verlopen. 

Waarvoor onze dank!! Want de avond was zeer geslaagd.  

Iets laten dan normaal gingen al de wolven naar bed voor de allerlaatste keer van 

deze editie van het paaskamp 2011. 

 

Woensdag 13 april 

 

Na een wat droeve start (want vandaag was de laatste dag) besloten we deze dag 

toch te eindigen in groot plezier. Na een boterhammetje met zelfgevonden 

paaseieren en een kattewasje was het tijd om de valiezen te pakken. Dankzij 

Kaa liep dit allemaal zeer gestructureerd. De wolven werden nog eens 

getrakteerd op wat vrijspel terwijl de leiding stond te zwoegen om alles op tijd 
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gekuist te krijgen. En wat stond er vandaag op het menu: overheerlijke pistolets 

met kruidenkaas en heerlijke half-warme soep die vooral Ramon Demey lekker 

vond :D. Zoals altijd vloog de laatste dag voorbij en voor we het wisten stond 

ons busje klaar om ons naar Gent en de ouders te brengen. 

 

Zozo dees paaskamp zit er weer op en hierbij wil ik enkele mensen toch wel 

eens in de bloemetjes zetten met een bedanking. De eenheidsleiding: Hert, 

Baribal en Forel die alles in goede banen hebben geleid. De stam voor het keer 

op keer klaar maken van heerlijke maaltijden en de weergoden voor het 

schenken van een mooi en warm zonnetje tijdens de vijf dagen. 

 

 

 

Bagheera  

Gewiekste Panter 
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Hieronder kunnen jullie het programma van de Wolven terugvinden voor de 

komende maanden. Als jullie om de een of de andere reden niet kunnen komen , 

gelieve dan tijdig Das (Akela) te verwittigen via email op 

wolven@dezwaluw.org of telefonisch op 0479/22.02.04.!
 

Wat je zeker niet mag vergeten op een vergadering: 

- Perfect uniform en regenvest!

- 50 cent voor de cola!

- Lijnkaart of !1,60 als we de bus/tram nemen!

Zaterdag 07/05/2011 10:00-17:30 

De oudsten gaan vandaag op fietstocht. Breng dus zeker een fiets mee die 

volledig in orde is (remmen!). De andere Wolven spelen leuke spelletjes en 

kunnen technieken afleggen voor hun eerste en tweede ster. Niet vergeten: 

lunchpakket! 

 

Zaterdag 14/05/2011 14:00-17:30 

Vandaag leren we de dans van Baloe en luisteren we naar een nieuw 

jungleverhaal. We trekken ook de stad in om koekjes te verkopen. 

 

Zaterdag 21/05/2011 14:00-17:30 

Wat kan je zoal doen met een houten plankje en een beetje verf? Inderdaad, 

vandaag gaan we knutselen! Neem allemaal verfbostels, schuurpapier, 

krantenpapier en kleren die vuil mogen worden mee. Wolven die hun badge 

knutselaar willen behalen kunnen thuis nog een knutselwerkje maken en dit 

meebrengen op een van de volgende vergaderingen. 

 

Zaterdag 28/05/2011 

Geen vergadering 

 

Zaterdag 04/06/2011 14:00-17:30 

Binnen een goede 2 maand vertrekken we op Groot Kamp en dan spelen we in 

themakledij. Neem alvast een t-shirt en broek mee die je kan beschilderen. 

 

Zaterdag 11/06/2011 14:00-17:30 

De formule van vandaag: veel spelletjes + een van de laatste jungleverhalen dit 

jaar + de dans van Shere Khan. 

 

Zaterdag 18/06/2011 

Geen vergadering. 
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Zaterdag 25/06/2011 10:00-17:30 

Met een week uitstel: de verrassingsvergadering! Vergeet je lunchpakket niet + 

15 ! (overschot krijg je terug) 

 

Groot Kamp! Meer info in de kampfolder. 
 

Nieuw scoutsjaar " Hoera! 

 

Zaterdag 03/09/2011 14:00-17:30 

Een nieuw scoutsjaar begint...  

 

Zaterdag 10/09/2011 14:00-17:30 

Kennismakingsvergadering. We spelen heel veel spelletjes en leren daarbij 

iedereen beter kennen. 

 

 

 

Akela 

Aangename Das 

Takleider Wolven 

wolven@dezwaluw.org 

0479/22.02.04 
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Artikel Paaskamp JVG’s 

Beste JVG’s, ouders en sympathisanten, 

 

Het paaskamp begon op 

een vroege 

zaterdagochtend. Iedereen 

verzamelde zich zoals 

gewoonlijk op de parking 

in Wondelgem, waarna we 

na het laden van de bus er 

op stapten. Aangezien we 

met zo veel JVG’s waren 

(30!), moesten er zelfs een 

paar met de auto 

meerijden. Dit was geen 

probleem, en we kwamen 

mits enige vertraging aan 

in onze grote chalet De “Spreedoncken”. 

We installeerden ons per 4 in de kamers van de JVG & teerpoten gang, waarna 

we ons lunchpakket opaten. 

Zoals gebruikelijk vertrokken we direct op tocht. Elke patrouille kreeg de 

coördinaat van het eerste punt, waar het spel, dat we tijdens de tocht gingen 

spelen, uitgelegd stond in een envelop. Onderweg kwam er echter opeens een 

auto recht op ons afgereden, waar gemaskerde mannen uit sprongen en JVG’s 

ontvoerden! Jakobe Haeck herkende direct Vangheluwe in de auto zitten, maar 

misschien was dit toch paranoia...  We stapten dan maar verder naar punt 1 om 

te beslissen wat we deden, waar we raar genoeg een USB stick vonden. 

Gelukkig was er een laptop mee, zodat we op de USB stick een filmpje vonden, 

waarop een paar gemaskerde mannen met vervormde stemmen uitlegden dat ze 

de JVG’s hadden ontvoerd om voor hen te werken. Wouden we ze terugkrijgen 

moesten wij ook voor hen werken. In het filmpje was een paswoord verstopt 

voor een beveiligd bestand met verdere instructies, en na het filmpje vele keren 

te bekijken lukte het om het paswoord te kraken met de hulp van Dino Coppens 

en Rozan Michiels. In de instructies stond dat we op facebook bevriend met hen 

moesten worden. Dit deden we dan ook, waarna we in 2 groepen naar een punt 

moesten stappen voor een opdracht te doen om een JVG terug te krijgen. De 

opdrachten gingen van drugs wegen en in zakjes steken tot Molotow cocktails 

maken, zware criminele dingen dus! Voor de laatste JVG terug te krijgen, Luka 

Mann, beslopen we de gangsters, plaatsten we een bom, bevrijdden we Luka en 

liepen we snel weg. Eind goed al goed! 
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Na de zware belevenis installeerden we ons verder zodat we konden gaan 

genieten van de warme avondmaaltijd. We kregen een korte zangles van Dino 

Coppens voor zijn techniek zang & sketch waar we een nieuw liedje bij leerden, 

en aten onze eerste snoepen 

van het kamp op: mmmm.... 

Toen was het tijd voor het 

avondspel: we verdeelden 

onszelf in 6 groepen (jeuj 

zelf kiezen) en speelden vele 

variaties op pictionary: 

creationary (met klei of lego 

iets maken), visionary (iets 

uitbeelden) en nog. De ene 

was al wat creatiever dan de 

andere, maar uiteindelijk 

werd alles geraden. Luka 

Mann toonde hierin dat ze 

toch wel wat ervaring had, zo zorgde ze dat haar groep met de overwinning ging 

gaan lopen. Ze toonde ook haar rare hersenkronkels nog eens aan: zo riep ze na 

elkaar “belfort”, “dame blanche” en “dulle dame”. Hoe je de stappen tussen die 

dingen maakt weet ik niet... Na de bekendmaking van de winnaar zongen we het 

avondlied en kropen we voor de eerste nacht in ons bed. 

De volgende dag stonden we op met een turnles van Lama, en na het wassen en 

de inspectie deden we een morele opvoeding. Niet zomaar eentje, we werden 

namelijk in 2 groepen verdeeld en moesten elk de voor -of tegenkant van een 

stelling verdedigen. De stellingen waren huiswerk (om in te komen), 

schietspelletjes en technieken. De vonken vlogen van de discussies, maar 

uiteindelijk kwam er geen duidelijk resultaat. De conclusie was dat er van alles 

wel voor –en nadelen kunnen gevonden worden.  

Na de mentale uitputting konden we de eerste stappen van onze paasshow 

voorbereiden, namelijk Harry Potter en de Geheime Kamer! De rollen werden 

verder verdeeld en we konden al de eerste stukjes inoefenen. Er werd ook nog 

veel geknutseld, zo moesten de wapenschilden van de afdelingen gemaakt en 

geschilderd worden, de vliegende auto, een taart, en nog veel meer. Voor ieder 

wat wils dus! 



 

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – APRIL 2011 TOT JUNI 2011 

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: EVERAERT PEPIJN – BEGIJNENGRACHT 81  – 9000 GENT 
 

34 

Het middageten was nog maar pas verwerkt of 

we begonnen al aan het middagspel: Binnen De 

Minuut! De JVG’s moesten leventjes 

verzamelen door opdrachten te doen van het tv 

programma Binnen De Minuut. Dino Coppens 

was bijzonder goed in een koekje van op zijn 

voorhoofd naar zijn mond te krijgen zonder het 

aan te raken. De spelletjes gaven alleszins 

grappige beelden en fimpjes, die misschien wel 

binnenkort op de site te vinden zijn!  

We oefenden na het 4-uurtje nog wat voor de 

paasshow, en na het avondeten, de zangles met 

heel de eenheid en de lekkere kantine kwam 

Hert ons een spel uitleggen: War of the Rings! 

De JVG’s werden verdeeld over de “goeie” en de “slechte” vanuit de 

films/boeken Lord of the Rings. De goeien moesten de ring van de Shire naar 

Mount Doom krijgen, en de slechteriken, de Nazgul, moesten dit verhinderen. 

Op het grote spelbord konden de pionnen verplaatst worden nadat ze speciale 

leventjes hadden verdiend bij Albatros of Lama. Dit kon onder andere door 

vragen te beantwoorden, zoals de zeer moeilijke bij Lama: welke knoop leg je 

bij 2 touwen van gelijke dikte? Een verontrustend aantal JVG’s wisten dit niet... 

Bij Albatros kwam er dan 

de vraag wat de zin van het 

leven is. Rozan Michiels 

kwam met het antwoord: 

“het leven is als een pizza, 

soms gooi je eentje weg”. In 

het eerste spel werd de ring 

zeer snel gevonden door de 

slechteriken, en in het 

tweede spel lukte het de 

goeie niet aan Mount Doom 

te raken op tijd, dus de 

slechteriken waren 

gewonnen: heel de wereld 

naar de vaantjes! We 

kropen dan maar in ons bedje... 

 

De maandag begon na de turnles, ontbijt, inspectie en wassen met de techniek 

gipsen. Iedereen maakte per 2 een vormpje in de grond die we dan vulden met 

zelfgemaakte gips. De ene ging al wat specialer dan de andere (zoals 

bijvoorbeeld de rechte balk van Sven Demuynck gevuld met dennenappels). De 

derdejaars konden iets specialer doen, zij mochten namelijk gipsmaskers maken. 
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De helft mocht stilliggen zodat de 

andere helft 1 voor 1 gipsstroken op 

hun gezichten legden. Zeer lastig 

blijkbaar! 

Het middagspel werd uitgelegd door 

Lama. We speelden namelijk Age of 

Empires! We werden in 3 groepen 

verdeeld en waren elk een volk in het 

steentijdperk. Door grondstoffen te 

verdienen, gebouwen te bouwen en een 

leger te maken kon er doorheen de 

tijdperken gereisd worden en kon men 

een heel sterk volk uitbouwen. De 

strategische geesten kwamen boven, en 

uiteindelijk was het de groep van 

Arthur Warmoes die met de 

overwinning ging lopen. De groep van 

Pepijn Verscheure en die van Aaron 

Dierickx kwamen op een nipte 

gedeelde tweede plaats. Het was dus spannend! 

Hierna aten we het zalig lekkere 4-uurtje op: oliebollen! Iedereen at er zeker 4, 

en ze waren extra vettig dus extra lekker. Met nieuwe krachten gooiden we ons 

op de paasshow: iedereen scherpte zijn acteerprestaties aan, de knutselwerken 

werden afgemaakt en iedereen ging volledig in zijn rol op, zoals Raoul 

Rombouts perfect voortoonde met zijn indrukwekkende prestatie als Herman 

Dufferling. Onze Harry Potter van dienst Arthur Warmoes had het dan weer 

lastig met zijn tekst, maar iedereen had er het volste vertrouwen in dat het goed 

ging komen. Matthew Wright werd een perfecte Ron Wemel, maar het woordje 

“sisselspraak” was  blijkbaar toch lastig om te zeggen. Of blijkbaar niet, want 

het was expres en grappig bedoeld? Tobias Haeck was een goeie Malfidus, 

maar ook hij kon iets moeilijk uitspreken: de spreuk “serpensortia” kwam er 

steeds anders uit. 

’s Avonds stonden we op ons gemak buiten wat te praten tot opeens de Jokers 

hysterisch lachend om de hoek tevoorschijn kwamen! Ze spoten een of ander 

water op ons en liepen dan weer verder weg. Niet veel later kwam er een 

Japanse wetenschapper van Fukushima tevoorschijn die ons wist te vertellen dat 

het helemaal geen water was, maar nucleair materiaal! De Jokers hadden dit 

gestolen van Fukushima en wouden hiermee een atoombom maken. Eerst 

moesten we ons ontsmetten, waarna we de “evil plans” van de Jokers voor de 

zoveelste keer konden tegenhouden. Hiervoor moesten we eerst naar een bos 

gaan waar ontsmettingsmiddel was. Deze hingen echter hoog in de bomen op, en 

dankzij bommetjes die we gevonden hadden konden we ze naar beneden krijgen. 

De Jokers liepen echter rond, dus er moest geslopen worden. Dit was voor de 
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ene al wat moeilijker dan de andere, zo 

was het zó lastig voor Johanne Parker 

en Luka Mann dat zij gewoon 

vanachter bleven praten, tot het grote 

plezier van Lama (kuch kuch). Na 

ontsmet te zijn konden we jodiumpillen 

gaan verdienen. Hiervoor moesten we 

voor een apotheker eerst zijn CD’s gaan 

zoeken met zijn bestanden op. Dit 

vonden we in het bos door te zoeken 

met nachtkijkers, super cool! Dankzij 

de jodiumpillen waren we nu zowel aan 

de buiten –als binnenkant ontsmet, dus 

konden we de Jokers gaan 

tegenhouden. We leidden ze af zodat de 

atoombom kon onschadelijk gemaakt 

worden, en met de dreiging van het 

nucleair materiaal liepen ze maar al te 

snel weg.... 

Dinsdag begon met stress: ’s avonds was het al paasavond! Na de 

ochtendrituelen deden we echter eerst kimspelen. Iedereen haalde de beste 

kanten van zijn zintuigen boven, en probeerde alles te raden wat we smaakten, 

voelden, hoorden, roken of onthielden. Voor de ene al wat moeilijker dan de 

andere, zo vond niet iedereen tabasco zo lekker... Maar het was een succesvolle 

techniek kimspelen, iedereen haalde namelijk de techniek voor zijn tweede klas! 

Bij het verder oefenen werd de Zwerkbal wedstrijd in vormen gegoten en nog 

wat meer “props” gemaakt en voorbereid. Alles begon er zeer goed uit te zien! 

’s Middags speelden we wat kleine spelletjes (vooral rugby na aanvraag) om ons 

wat af te leiden. Ie-der-een (of toch bijna) ging er voor, hetgeen natuurlijk 

zorgde voor de gebruikelijke pijntjes bij het iets te hard tackelen... Zo konden 

we weer volledig voor de paasshow gaan. We moesten nu eenmaal weer de 

beste paasshow hebben, dus iedereen deed zijn best. 

De avond kwam er maar al te snel: na het laatste keer oefenen deden we onze 

uniform aan en gingen we naar de zaal. Het was een zeer geslaagde avond met 

de perfecte en grappige leiding van Fret en Yak, en elke sketch was zeer leuk en 

hilarisch. Ook de onze ging zeer goed voorbij, iedereen kende zijn tekst en het 

acteren ging vlot: proficiat! Ook Matthew Wright zijn “grap” van de 

sisselspraak en Arthur Warmoes dezijne (“Perkamentus heeft de grootste!”) 

waren geslaagd. De paasavond duurde lang dus we kropen laat en uitgeput in 

ons bedje... 

De laatste dag van het kamp was al aangebroken. Echter niet de laatste voor 

iedereen, zo gingen er nog veel mee naar techniekenweekend direct na het 

kamp! De valiezen werden gemaakt, er werd goed gekuist en de evaluaties 
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werden ingevuld. Het broodje met kruidenkaas ging er vlot in, waarna we 

afscheid namen van de JVG’s die gingen gaan skiën of op andere reis gingen (of 

niet mee wouden omdat ze dachten dat het saai ging zijn, 

kuchMerelStrookuch). De échte JVG’s bleven achter om op 

techniekenweekend te gaan, waarvan je het verslag hier wat verder kan lezen! 

Verder wil ik natuurlijk nog de stam bedanken voor het lekkere eten en drinken, 

de eenheidsleiding voor het alweer perfecte kamp, en de weergoden voor het 

ideale weer. Het was een zeer leuk kamp! 

 

Je verslaggever ter plaatse, 

Eigenwijze Lama 

 

 

")5')$00$!<.'=/!0,&678%&6/,1*!

 

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 we naar 

Wondelgem gaan, gelieve dan altijd een tramkaart of geld mee te hebben. 

Vergeet bij vergaderingen vanaf 10 uur je lunchpakket niet. 

Vanaf  21 mei openen en sluiten we in Wondelgem! Indien dit moeilijk zou 

gaan, gelieve dan tijdig Lama te contacteren. 

 

 

Zaterdag 07/05/11 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 14/05/11 Vergadering van 14u00-17u30 

Openen in Gent. Vandaag doen we een speciale activiteit, we gaan namelijk naar 

de frisbee! We leren hoe het spel gaat en spelen wedstrijden tegen andere 

eenheden en jeugdverenigingen. Dit volledig gratis! Vergeet je sportkledij 

(zwaluw tshirt!) en buskaart niet. 

 

Zaterdag 21/05/11 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 leuke 

spelletjes. 

 

Zaterdag 28/05/11 Geen vergadering 
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Zaterdag 04/06/11 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 11/06/11 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. Verder bekijken we of we ons 

JVG kot nog wat gezelliger kunnen maken en spelen we vele spelletjes. 

 

Zaterdag 18/06/11 Geen vergadering 

 

Zaterdag 25/06/11 Vergadering van 10u00-17u30 

Openen aan het Sint-Pieters station. Een vergadering vol verrassingen... Breng 

alleszins 10 euro mee. We eindigen de laatste vergadering van het jaar met een 

spectaculaire dag! 

 

Groot Kamp: - Zondag 01 Augustus – Dinsdag 17 Augustus 2011 (PL’s 

& HPL’s) 

- Zaterdag 07 Augustus - Dinsdag 17 Augustus 2011 (andere JVG’s) 

 

Zaterdag 03/09/11       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 10/09/11 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 veel kleine spelen. 

 

Zaterdag 17/09/11 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 24/09/11 Geen vergadering 

 

 

Eigenwijze Lama 

Takleider JVG’s 

jvg@dezwaluw.org 

0494/45.21.88 
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Beste JVG’s, VG’s, ouders, vrienden, … 

Voor de échte scouters onder ons gingen we als 

die-hards direct na paaskamp op het 2
e
 

techniekenweekend sinds lang! Aangezien we 

dit jaar spijtig genoeg niet naar Intercamp gaan 

omdat het zo laat valt (midden juni), bedacht de 

JVG en VG leiding om op weekend te gaan en 

daar onze scouttechnieken nog eens op te 

frissen. 

Geen tijd te verliezen dachten we, dus direct 

nadat de bus met kindjes naar Gent was 

vertrokken verdeelden de VG’s zich onder de 

patrouilles van de JVG’s en gingen we op tocht 

naar onze chalet. Deze was op ons vorig “klein-

kampterrein”, dus nog geen 10 km ver. Geen 

probleem voor onze doorgewinterde scouters, dus het duurde niet lang eer dat de 

eerste patrouilles toekwamen. Dankzij het goede weer had iedereen grote dorst, 

dus Lama deelde glazen uit voor water uit te drinken. Lama zei dat de glazen 

zéker niet kapot mochten, maar nog geen minuut later was het Matthew Wright 

al gelukt om zijn glas te laten vallen. Een glas vasthouden én fluovestje 

opvouwen was blijkbaar al te moeilijk. 

Lama maakte het later op het 

weekendje wel goed door wat andere 

dingen kapot te krijgen, maar dat is 

niet belangrijk. 

Iedereen was dolenthousiast over onze 

chalet, geen wonder want het is echt 

een leuke chalet voor een kleine 

groep. We installeerden ons op de 

grote gemeenschappelijke 

stapelbedden (meisjes en jongens aan 

aparte kanten uiteraard), waarna we de spaghetti met tonijn opaten dat de leiding 

had voorbereid. Uiteraard was dit zeer lekker, zodat we direct met de eerste 

techniek van het weekendje van Ooievaar konden beginnen: geavanceerde 

sluiptechnieken (vooral camouflage). We overliepen eerst nog eens hoe je moest 

sluipen, hetgeen Jary De Bosscher voordeed op de tafels. Hoe die ooit 

gevonden kan worden in een bos, ik weet het ook niet! 
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Hierna gingen we verder met specifieke camouflage: hoe je je het best kan 

verstoppen bij verschillende ondergronden, overdag of ’s nachts, indien je moet 

blijven liggen of je je moet verplaatsen, ... Je kan de perfecte camouflagekleren 

dragen, maar je gezicht en handen blijven zeer zichtbaar in het donker. Iedereen 

schminkte elkaar dus met de juiste techniek om het gezicht te “breken” zodat de 

gezichtstructuur minder zichtbaar is. Aangezien ons schminkgroen een beetje 

naar de fluorescerende kant was moest er goed andere kleuren bij gemengd 

worden. Jary De Bosscher zag dit anders, en heel snel zag Laura Van 

Eeckhout er uit als een teletubby. Maar goed, een gecamoufleerde teletubby 

mocht ook! 

Nadat iedereen geschminkt was speelden we een klein spel: de helft van de 

groep moest zich in het bos gaan verstoppen met de camuoflagenetten en 

zelfgemaakte camouflagedoeken van de leiding. Dan had de andere groep 10 

minuten de tijd om ze te vinden. Het was een redelijk open bos en met het vele 

maanlicht was het niet makkelijk, maar sommigen dachten niet goed na toen ze 

zich in het midden van een open stuk legden. Hoe goed je dan ook in je 

ondergrond opgaat, een bult op een open vlakte valt altijd op... Na het wisselen 

had Lama zich in een boom verstopt, waar niemand dacht om te zoeken. Zo 

wandelde Arasari gewoon onder hem door zonder hem te zien. De leiding heeft 

ook altijd een collectie camouflage kleren, en nadat Ooievaar dezijne had 

aangedaan en een loodjesgeweer vasthad, was Laura Van Eeckhout onder de 

indruk en vroeg ze hem doodserieus: “Zijt gij een jager?”. 

Na dit spel aten we onze kantine op (chipszakjes van 100 gram, gigantisch veel!) 

en speelden we wat Jungle Speed en poker. Het was ondertussen al zeer laat 

geworden, dus we kropen uitgeput in ons bedje. 

De volgende dag konden we een half uurtje langer slapen dan gewoonlijk, 

hetgeen deugd deed. Het techniekenweekend ging ook op het gemak zijn, dus 

we deden geen turnles en er was ook geen inspectie, op voorwaarde dat het er 

toch deftig bij lag op de kamers. Na het ontbijt kregen de VG’s de techniek 

natuur van Saki en de JVG’s de techniek mes-bijl-schop-zaag-hamer (MBSZH 

in het kort), 1 van de allerbelangrijkste 

voor op groot kamp. Alles werd 

uitgelegd: hoe je het verzorgt, hoe je er 

veilig mee omgaat en vooral hoe je het 

gebruikt. De ene kon al wat beter hout 

kappen dan de andere, maar op groot 

kamp komt dat wel goed. Hoe meer je 

het doet hoe beter je er in wordt! En je 

moet er écht niet veel kracht voor 

gebruiken... 

Na deze techniek gingen we zelf onze 

middagmaaltijd voorbereiden. We begonnen met de patatten te schillen terwijl 

Lama uitlegde hoe je het koken van een maaltijd het beste voorbereid. Op groot 
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kamp koken we elke dag, dus iedereen 

weet best dat je niet begint met je vlees 

maar met de patatten... Na de uitleg 

over de patatten en groentjes (wij 

warmden gewoon rode kool op dus dat 

was nog makkelijk) vertelde Ooievaar 

alle weetjes over vlees. Iedereen mocht 

hierna zijn vlees bakken, hetgeen met 

de begeleiding van Leeuw vlot ging. 

Zelfgemaakte maaltijden smaken altijd 

het beste, hetgeen deze ook bewees! Er 

waren er dan ook veel die een 2
e
 bord kwamen halen. 

Die middag speelden we na de afwas een middagspel: Zwaluwrock! We werden 

verdeeld in 4 groepen en moesten een zo goed mogelijke lineup van een festival 

opstellen, met zowel bands voor de Rock, Dance en R&B-Rap stages. Elke 

bands had een “applausmeter” en ticketinginkomst. Je moest uiteindelijk zo veel 

mogelijk applaus hebben, maar ook genoeg geld verdienen door de 

ticketinginkomst dat om de 15 minuten gebeurde. Er kon extra geld verdiend 

worden door opdrachten te doen bij Leeuw en Lama, terwijl Ooievaar ook rond 

liep om geld af te nemen of net extra geld te geven. Als winnaar kwam de groep 

van Wallabie boven met het grootste en beste festival. 

Na dit spel konden we aan de volgende techniek beginnen: vuren! De leiding 

maakte 1 lange greppel voor de 5 JVG patrouilles en 1 VG patrouille, en maakte 

zelf zijn eigen vuur op een uitkeping van de greppel, zodat we een grote letter 

“T” hadden. Waar dit voor staat moet je zelf maar invullen. Na genoeg hout te 

hebben verzameld konden we de vuren aanstekken om er ons spek met eieren in 

onze gamellen op voor te bereiden. Alles 

lukte bijzonder goed naar mijn mening, en de 

spek met eieren smaakte bij iedereen! 

Alhoewel er bij sommigen nogal wat zand bij 

gekomen was, maar dat is niet erg, dat 

schuurt de maag. We dronken er ook nog een 

zelfgemaakte courgettesoep van Saki bij, dus 

onze maag was goed gevuld. 

De techniek liep wat uit, zodat we na de 

lange afwas direct begonnen met het avondspel: Bomb The Enemy! We werden 

in 2 groepen verdeeld en moesten het kamp van de andere groep opblazen. 

Hiervoor moest er eerst een bom gemaakt worden door bloem te verzamelen. 

Dit kon verkregen worden door de verstopte leiding te vinden, die af en toe 

floten. Had een groep 3x bloem gekregen was hun bom klaar en konden ze het 

andere team aanvallen. Raakten ze met de bom in hun kamp zonder getikt te 

worden kwam Lama af om de bom af te werken: er kwam een bommetje in de 

petfles met bloem, met daaraan een lont van 1 meter lang. Vanaf het lont werd 
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aangestoken kreeg het verdedigende team de ongevere locatie van de kniptang 

om het lont te kunnen losknippen zodat de bom niet afging. Het lont ging 

vooruit aan ongeveer 1 centimer per seconde, dus de verdedigers hadden 100 

seconden de tijd. De groep van Jary De Bosscher had al snel zijn eerste bom in 

het vijandige kamp gekregen, en aangezien de verdedigers de kniptang niet op 

tijd vonden (alhoewel deze zelf in het licht van de chalet lag, is het niet Borre 

Van de Walle en Sven Demuynck?) ontplofte deze ook. De groep van Arasari 

kon dan een tegenaanval opstarten, maar dankzij het gespurt van Jary vonden de 

verdedigers wel de kniptang waardoor de bom kon tegengehouden worden, met 

maar 10 centimer over! Dichtbij het einde van het spel konden ze dan ook hun 2
e
 

bom laten ontploffen, waarna we kapot van vermoeidheid in ons bed konden 

kruipen. 

 

De laatste dag van het korte techniekenweekend was al aangebroken, en na het 

ontbijt maakten we onze rugzak en begonnen we met de opkuis van de chalet. 

Deze ging zeer vlot, zodat we snel op tocht naar het station van Mol konden 

gaan. Deze tocht was niet met coördinaten, maar met een wegbeschrijving uit de 

GPS. Het was wel in het Engels, hetgeen niet 

voor iedereen zo makkelijk was. Voor de 

patrouille van Jary De Bosscher was “go 

towards Bel” gelijk aan dat ze helemaal naar Bel 

moesten stappen, dus zij liepen al direct wat 

verkeerd. Op het eerste tussenpunt konden we een 

lekkere pita eten van pita-Geel. Het was wel een 

broodje dat we zelf het vlees, sla en saus in 

moesten doen, maar het smaakte! Saki had nog 2 

energiedrankjes, en nadat hij eentje aan Jary had 

gegeven waren er iets te veel vrijwilligers voor 

het 2
e
 blikje, dus hij gooide het in de brandnetels 

voor de echte doorzetters. De JVG’s lieten zich 

niet doen en vlogen er op af. Arthur Warmoes 

kwam als winnaar te boven, zoals je kan zien op de foto. Hij kreeg er alleszins 

genoeg energie voor om snel aan het station te staan! 

Na wat geloop van de laatste patrouilles haalden we dan ook onze trein om na 

toch wel 7 dagen kamp terug in Wondelgem aan te komen. Onderweg werd er 

veel afgelegd, zo haalden zowel Yanne Mortier als Matthew Wright hun 

teervoet, proficiat! Wie weet hebben we op groot kamp wel veel nieuwe totems 

onder ons? 

Dat was het dan, ik vond het persoonlijk een zeer geslaagd weekend en ik denk 

niet dat ik de enige ben. Bedankt aan iedereen, dit doen we zeker nog eens! 

 

Je verslaggever ter plaatse, 

Eigenwijze Lama 
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Het paaskamp is ook dit jaar weer voorbij gevlogen en met weemoed denken we 

al terug aan dit onvergetelijk vijfdaags hoogtepunt in de paasvakantie. Omdat 

herinneringen vervagen en we binnen 20 jaar ook nog eens willen terugdenken 

aan onze onbezorgde jeugd, volgt hier een klein verslagje van de grote 

avonturen die we beleefd hebben tussen 9 en 13 april… 

Zaterdag 9 april ’11 

In Wondelgem verliep het inladen van valiezen en kampmateriaal alweer 

vlekkeloos dankzij de grote inzet van de VG’s en hun geniale leiding. (Beste 

ouders, het moet gezegd.. de VG-leiding stak er alweer met kop en schouders 

bovenuit dit kamp, tot grote frustratie van de VG’s. Maar om het zoals Peter 

Blanker te zeggen: “ ‘t is moeilijk bescheiden te blijven wanneer je zo goed bent 

als ik. Zo stoer, zo charmant en zo aardig dat zie je in één ogenblik…”.) Een 

beetje verder in dit artikel zal de frustratie u wel duidelijk worden. 

Zo vlekkeloos het inladen van materiaal verliep, zo moeilijk was het om 

iedereen op de bus te krijgen. De VG’s werden dan ook met de auto’s naar 

Olmen gebracht en niet veel later stond iedereen te genieten van het zonnetje 

aan onze chalet.  

Hoewel al het persoonlijk materiaal met de grootste zorg van A (Wondelgem) 

naar B (Olmen) gebracht werd, bood dit nog geen garantie tot een vlekkeloos 

transport van B (de voordeur van de chalet) naar C (de slaapkamer). Slachtoffer 

van dienst was Wallabie (Charlotte De Boever) die, op onverklaarbare wijze 

haar gloednieuwe luchtmatras tijdens dat transport 4 (!!) keer moet geperforeerd 

hebben. Gevolg: Ellendig lang pompen om de matras op te blazen en een uur 

later uw luchtmatras als een natte dweil op de grond zien liggen. Wallabie gaf 

de moed niet op maar na haar vijfde poging was de moed haar toch in de 

schoenen gezonken.Uiteindelijk heeft Wallabie het ganse kamp op een veldbed 

van een jonggids geslapen (bedankt!). Dit idee kwam uiteraard van de leiding 

(een eenvoudig doch meesterlijk plan me dunkt).  

LEIDING: 1, VG’s: 0 en het kamp was nog maar net begonnen! 

 

Zoals alle andere takken in de scouts, spelen we iedere dag een middag- en een 

avondspel. Dit kamp had de leiding het echter eens over een andere boeg 

gegooid. In plaats van 6 verschillende spelen te spelen, speelden we dit kamp 1 

groot spel gedurende 5 dagen. Plezier verzekerd! Zeker omdat er tijdens het 

volledige kamp “Gotcha” gespeeld werd. 

Gotcha is een spel waarbij iedere persoon een 

vooraf bepaald slachtoffer krijgt die hij/zij 

moet “vermoorden”. Vermoorden gebeurt 

door een stip van alcoholstift op het gezicht te 
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zetten. Geniaal als de leiding is, kozen we niet voor een kleine stift, maar voor 

een joekel van een stift. Als de dop van de stift is, beginnen uw ogen spontaan te 

tranen en krimpt uw maag ineen van de alcoholdamp. Zo hebben we het graag 

uiteraard! Het spel werd dan ook een succes. LEIDING: 2, VG’s: 0! 

De Artline 100. Het summum onder de alcoholstiften! 

Het overkoepelende spel heette 

Prison Break. De bedoeling 

was om uit de gevangenis te 

ontsnappen en als eerste de 

uitgang te bereiken. Alles werd 

op een spelbord gespeeld en 

om te mogen dobbelen (en te 

bewegen over het spelbord) 

moesten de VG’s opdrachten 

doen. “Piece of cake” hoor ik u 

zeggen maar niets was minder 

waar. Hier volgt een 

opsomming van sommige 

fratsen die we tegenkwamen 

tijdens de opdrachten: 

Laura van Eeckhout was anderhalf uur bezig geweest met het sorteren van een 

potje rijstkorrels in groepjes van 10.  

Tezelfdertijd was Louise Suy bezig geweest met het bouwen van een 

kaartenhuisje van (ocharme) 4 verdiepen. 

Jary de Bosscher moest 3 ballonnen 30 seconden in de lucht houden zonder dat 

ze de grond raakten. Hij had er niets beter op gevonden om tijdens zijn opdracht 

één van de ballonnen door statische elektriciteit aan het plafond te “kleven”. 

Zodoende moest hij maar 2 ballonnen meer hooghouden. 

Vlinder (Zowie Mann), Arasari (Ariadne Warmoes) en Louise Suy moesten 

hun haar insmeren met tandpasta (blauwe èn witte). 

Alleen Louise Suy bleek een beetje hardleers toen ze geen tweede kleur van 

tandpasta in haar bruine lokken wou. Een robbertje geworstel tussen haar en 

Saki was dan ook onvermijdelijk. Beste lezer, u kan al raden wie het onderspit 

moest delven. Ik zeg alleen LEIDING: 3, VG’s: 0!  

Om 22u00 moest iedereen gaan slapen want het werd een korte nacht, maar dat 

wisten de VG’s toen nog niet ;-) 

Zondag 10 april ’11 

Iets na tweeën viel de leiding de slaapkamer binnen. Iedereen  moest opstaan, 

zijn uniform aantrekken en zijn rugzak nemen. Wij vertrokken op tocht! Voor de 

één was de korte nachtrust slopend (Jary’s zakken onder zijn ogen konden 

concurreren met de stevige draagtas van Lidl) voor de ander was het geen 

probleem (Laura had pas na een half uur door dat het midden in de nacht was). 
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Dat er op een tocht gewandeld wordt, moet ik u niet meer vertellen, maar voor 

ons gaat het om grenzen verleggen. Hier de verbluffende cijfers: 

• Totale afstand van de tocht: 42 km 

• Wandeltijd: 10 uur 30 minuten 

• Marstucht: 4 km/h 

 

Ons geheim om deze tocht te volbrengen: Mixxed Up. Een energiedrankje dat 

iedereen op de been gehouden heeft. De belofte dat bij aankomst een grote 

dampende kom oliebollen klaar ging staan, heeft waarschijnlijk ook geholpen. 

Voor Saki helpt maar één iets en dat is een kopje koffie om 7u00 ‘s morgens. 

Hij was er dan ook op gebrand om stipt 7u00 op het (eerste) eetpunt aan te 

komen, wat uiteraard gelukt is! 

Terwijl in het begin van de tocht iedereen nog aan het neuten was over de koude 

begon rond 11 uur iedereen te mekkeren dat het te warm werd. En warm werd 

het inderdaad. 

Tijdens het 

middageten waren 

we dan ook blij dat 

er bij enkelen nog 

fris water te 

verkrijgen was. 

Toen Wallabie haar 

koude fles water in 

de zon zette kreeg 

ze een sarcastische 

sneer van Saki 

toegeworpen: 

“Wallabie, zet anders het water is de zon, dan is het straks goed warm!”. Prompt 

stelde Wallabie zich recht, zocht ze het zonnigste plekje uit, en zette de fles 

water er midden in. Bedankt Wallabie !. Kort na het middageten viel  het 

eerste slachtoffer: Vlinder. Hoe langer we wandelden, hoe minder hoog haar 

voeten gingen. Het hoofd viel lichtjes naar beneden, de schouders zakten nog 

iets dieper naar beneden en de glimlach werd vervangen door een verbeten trek 

om de mond. Uiteindelijk wierp ze zich op de grond om zich voort te rollen. Dat 

zou volgens haar sneller gegaan zijn als wandelen. Op dat moment wist Saki wat 

te doen: Baribal bellen en dit lijk in spe laten ophalen door de “bezemwagen”.  

Eind goed al goed! En na de oliebollen en een verkwikkende douche mochten 

we aanschuiven voor het avondeten. Kroketten met appelmoes en satés. Voor de 

liefhebbers was er zelfs préparé te krijgen! Toen iedereen het buikske vol had, 

gingen we nog wat gaan chillen op onze slaapkamer. Tijdens de chillsessie, 

werd zowaar plots over actualiteit gepraat, meer bepaald over de ramp in Japan, 

en met name over de tsunami. Arasari vertelde dat één van de scenaristen van 



 

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – APRIL 2011 TOT JUNI 2011 

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: EVERAERT PEPIJN – BEGIJNENGRACHT 81  – 9000 GENT 
 

46 

Pokémon zou omgekomen zijn tijdens de ramp waarop Laura met grote 

tristesse in de stem zei: “Allez jong.. zo erg. Hoe oud was dat 

manneke?”alluderend op de tragische dood van Ash Catchem (het 

hoofdpersonage uit de TEKENFILMserie).  

Soms is het beter als je niets zegt, hé Laura ;-) 

Maandag 11 april ’11 

’s Morgens was iedereen goed uitgeslapen en buiten een beetje stijfheid had 

iedereen de veldslag van de dag ervoor goed verteerd. Die stijfheid wordt elke 

dag weggewerkt in de turnles en om het bekken los te maken gaat er al jarenlang 

een geheim dansje de ronde. Het “Zowiedansje”. Blijkbaar had Vlinder toen ze 

bij de teerpoten zat ongewild een speciaal soort heupwiegen uitgevonden, wat 

elk kamp nog eens uit de doeken wordt gedaan door de rest van de groep.  

Tijdens het middagspel viel er eigenlijk maar één noemenswaardig wapenfeit te 

bespeuren. Jary de Bosscher daagde Saki uit in Mikado. Het moest natuurlijk 

juist lukken dat Mikado één van de specialiteiten van Saki is. Na een 

verschroeiende start van Jary kwam Saki uiteindelijk nog opzetten en toen de 

laatste stok door Jary werd opgeraapt voelde hij de bui al hangen… LEIDING: 

4, VG’s: 0! 

Na het vieruurtje werd er nog eens 

intensief gerepeteerd voor de 

paasshow en na het avondeten 

hebben we onder andere “Wie ben 

ik?” gespeeld. Bij dit spel moet je op 

een papiertje een naam van iemand 

zetten. Dat papiertje wordt 

doorgegeven aan iemand anders van 

de groep die dit papiertje op zijn/haar 

voorhoofd kleeft. Dan moet door 

middel van Ja/Nee-vragen geraden 

worden welke naam op je voorhoofd 

staat. Bijna had Saki de bekende 

persoon op Vlinder haar voorhoofd 

verraden maar gelukkig had ze 

“Urbanus”  verstaan als “De Panos”. 

Uiteindelijk won… Saki het spelletje 

wat de score tussen leiding en VG’s 

al brengt op forfaitcijfers. LEIDING: 

5, VG’s 0! 

Dinsdag 12 april ’11 

Alweer de voorlaatste dag van het 

kamp en tevens de dag waar er toch 

een lichte nervositeit heerst. ’s Avonds is het paasshow en daar zijn de meesten 

niet zo gerust in. Daarom werd er in de voor- en namiddag nog duchtig 
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gerepeteerd zodanig dat er op het “moment suprème” geen lijken meer uit de 

kast vallen. Voor we het wisten was het zes uur en etenstijd en nadien… het 

grote moment. Traditioneel komt de sketch van de VG’s als hoogtepunt van de 

avond (als laatste sketch dus) waardoor de spanning enkel nog hoger opliep. 

Maar na enige tijd viel dan eindelijk het doek. Onze sketch was gebaseerd op 

“Oh Oh Cherso”. De personages werden uiteraard vervangen door bekenden van 

de scouts. Zo speelde  Jary De Bosscher op een onvergetelijke wijze Jak na. 

Kea kon nog een  lesje “hoe wordt je Kea” leren van Louise Suy, had Arasari 

een vlekkeloze imitatie van Saki neergezet en moest Forel ooit komen te gaan, 

dan staat de perfecte vervanger al klaar onder de naam Wallabie. 

Uiteraard hebben Laura, Vlinder, Leeuw en Saki ook de pannen van het dak 

gespeeld. Oorverdovend gejoel werd dan ook ons onze richting ingestuurd. 

Volgens de decorsmeesters zijn er zelf slipjes op het podium gevonden :-p 

Iedereen kroop dan moe maar voldaan zijn bedje in want morgen was het 

werkdag! 

Woensdag 13 april ’11 

Zoals het een echt padvinder betaamt, laten wij altijd slecht 2 dingen achter bij 

een vertrek van een kampplaats: niets en dank u! De Dank u was er al, maar dat 

“niets” was nog “iets”. Veel “iets” eigenlijk, dus gingen we aan de slag 

gewapend met trekkers, schuurborstels en dweilen. Binnen de kortste keren lag 

de volledige chalet spik en span en konden we genieten van een lekkere pistolet 

met kruidenkaas. Voor velen zit het kamp er op, maar de VG’s en JVG’s kunnen 

maar niet genoeg krijgen van die kampen. Er was beslist om nog een 

techniekenweekend aansluitend op het kamp te laten doorgaan. Hoe dat verliep 

lees je in het aparte verslag van het techniekenweekend (boven dit artikeltje). Na 

dit kamp staan slechts 2 dingen vast: 1: ’t was weer een geniaal kamp 2: De 

leiding was weer geweldig (bescheiden :-p ) 

 

Uw reporter 

Zorgeloze Saki 
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En om de gein er nog even in te houden: het kampkruiswoordraadsel! 

 

"! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !

#! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !

$! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! !

%! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! !! !! ! ! ! ! !

&! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! ! !

'! ! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !

(! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !! !! !! !! !! ! ! !

 

 

1. Het spel waarin Saki onverslaanbaar is (de keuze is groot dus je krijgt een 

tip: ’t is Japans) 

2. Met welke toestellen worden boten geladen volgens Laura van Eeckhout? 

3. Het lievelingsspel van Wallabie  

4. Laura van Eeckhout oriënteert haar kaart met behulp van deze dingen 

5. Grieks eiland waar er goed gefeest kan worden 

6. Plaats op tocht waar we uitgerust hebben (tip: er hingen vlaggen in de 

kleuren van KAA Gent) 

7. Wat heeft Vlinder gehoord toen Saki bijna haar oplossing in “wie ben ik?” 

weggaf? Tip: het leek op Urbanus 
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")5')$00$!BC=/!0,&678%&6/,1*!

Hieronder het afsluitend programma van dit scoutsjaar en reeds de eerste 

vergadering van het nieuwe jaar. Als je niet kan komen naar de vergadering, 

mail je naar vg@dezwaluw.org of bel je naar 0494/77.34.69 met een bijzonder 

goeie reden voor je afwezigheid (uiteraard!).!
!

Zaterdag 30 april 2011!

 

Vergadering van 14u00-17u30. Jammer genoeg geen FOSàFolieweekend maar 

niet getreurd. Vandaag gaan we nog eens de handen uit de mouwen steken voor 

onze caravan. Van onze werkzaamheden gaan we foto’s trekken die we 

volgende week gaan ontwikkelen.!
!

Zaterdag 7 mei 2011!
!

Vergadering van 10u00- 17u30. Vandaag vormen wij onze caravan om tot 

donkere kamer en gaan we foto’s ontwikkelen. In de voormiddag krijgen jullie 

de theorie te verwerken in de namiddag zal de praktijkles volgen.!
!

Zaterdag 14 mei 2011!
!

Vergadering van 14u00- 17u30. We beginnen aan de Muze!!

Vandaag doen we “Ultimate Frisbee” op de Blaarmeersen. Er zal initiatie zijn 

over het hoe en wat. Daarna is er een klein toernooi tegen andere scoutsgroepen!!
!

VRIJDAG 20 EN ZATERDAG 21 mei 2011!
!

Vergadering van 20/05/2011, 18u00 tot 21/05/2011, 18u00.!

Wij gaan op fietstocht naar Océade in Brussel. !

Benodigdheden: !

Fiets in perfecte staat (vergeet uw lichten niet!!)!

rugzak met zwemgerief + handdoeken!

slaapzak!

veldbed!

Kostprijs: ! 3,- 

 

Zaterdag 28 mei 2011  

 

Geen vergadering 
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Vrijdag 3 juni 2011 

 

Vergadering van 19u00 tot 22u00. Vandaag gaan we nog eens een groot spel 

spelen.  

 

Vrijdag 10 juni 2011  

 

Vergadering van 19u00 tot 20u00. Vandaag doen we iets speciaals maar jullie 

mogen het nog niet weten.  

 

Zaterdag 18 juni 2011 

 

Geen vergadering 

 

24-25 juni 2011 

 

Wij gaan op avonturenweekend. Meer informatie volgt binnenkort in een aparte 

flyer!! 

 

GROOT KAMP: Van 1 augustus tot 18 augustus 
 

Zaterdag 3 september 2011  

 

Vergadering van 14u00- 17u30. Vandaag gaan we elkaar een beetje beter leren 

kennen door middel van “vettige” activiteiten en teambuilding! Olé! 

 

 

Zorgeloze Saki 

Takleider VG’s 

vg@dezwaluw.org 

0494/77.34.69 

 
 


