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Met de Paasvakantie achter ons, zijn we in de laatste rechte lijn gekomen van dit
scoutsjaar. Nu is het aftellen tot aan het Groot Kamp, het hoogtepunt van een
jaar werking. Want het is pas op het Groot Kamp dat we echt scouts kunnen
zijn, moeten zijn zelfs. We komen immers toe in een leeg bos en moeten ervoor
zorgen dat we 's avonds een tent boven ons hoofd hebben, dat ons bedje er staat
en dat we ons eten kunnen bereiden. We moeten ons plan kunnen trekken met de
technieken die ons zijn aangeleerd zijn tijdens het jaar, de theorie omzetten in de
praktijk. En vooral goed kijken en luisteren naar de ouderen de eerste jaren dat
je mee bent, want ervaring is naast kunde misschien wel het belangrijkste. Je
kan in je scoutsgids lezen hoe je een vuur moet maken en erop moet koken, het
is pas na een gans kamp koken op zo'n vuur dat je het onder de knie zult hebben.
Dit voorbeeld is maar het tipje van de ijsberg aan kennis en techniek die je op
zo'n Groot Kamp opdoet, duszeker niet twijfelen wanneer je de kampfolder
ontvangt!
Met zo'n vooruitzichten zou men bijna vergeten dat de start van 2012 ook
geslaagd was. Het afschaffen van onze klassieke Kaasavond ten voordele van
een Paellafeest was een beetje een gok, maar jullie lieten het niet aan jullie hart
komen. Het werd een bijzonder aangename avond met, als we de kritieken
mogen geloven, een heel lekkere paellaschotel. De focus lag bij deze misschien
iets te veel op kwaliteit in plaats van kwantiteit, bij deze zijn we alvast
gewaarschuwd voor jullie eetlust volgend jaar :)
En dan stapten we de bus al op, op weg naar Olmen voor ons Paaskamp. En hoe
triestig de weersvoorspellingen waren vóór het vertrek, zo mooi scheen de zon
daar in de Kempen tijdens onze vijfdaagse. Dus weg met de regenprogramma's
en buiten spelen van 's ochtends tot 's avonds. Dat is met voorsprong de
eenvoudigste manier om terug te keren met een bus vol tevreden, lachende
kinderen. Uiteraard ook met veel dank aan leiding en Stam voor de
respectievelijk goed gevulde programma's en magen. Ook zij verdienen alweer
een pluim op hun hoed!
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Zo, dan ik laat jullie rustig verder lezen in deze laatste nieuwe editie van ons
boekje. Er wachten jullie immers nog een pak pagina's proza met de avonturen
van jullie kinderen op het afgelopen Paaskamp. En vergeet zeker ook niet de
foto's te bekijken op onze website!
Gedreven Hert
Karel-Simon Slock
Eenheidsleider
hert@dezwaluw.org
0494/66.80.97

BELANGRIJK!
Bij het inschrijven van jullie oogappeltjes in onze eenheid vroegen wij een
aantal gegevens zoals telefoonnummers en emailadressen, zodat we jullie ten
allen tijde konden verwittigen indien er problemen waren. Nu hebben wij uit
recent gemerkt dat die gegevens in sommige gevallen niet meer up to date zijn.
Indien die in de loop der jaren dus gewijzigd zijn, gelieve dat zeker ook aan ons
te laten weten. Zo kunnen wij jullie bij een noodgeval direct contacteren.
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Planning	
   	
  

	
  

Groot kamp:
Jeugdcamping VVV, Kattenbos z/n, 3920 Lommel
• 1Ste Periode: Van 30 juli 2012 tot en met 16 augustus 2012 voor alle leiders, P.l's
en H.p.l's, Verkenners – Gidsen en Voortrekkers.
Prijs: € 200,• 2De Periode: Van 5 augustus 2012 tot en met 15 augustus 2012 voor alle
kinderen: Wolven, Teerpoten en een deel van de Jongverkenners - jonggidsen.
Prijs: € 150,Vervoer richting het kamp (5 augustus) dient zelf geregeld te worden!!!
Inschrijvingen iedere zaterdag tot 16 Juni 2012, bij voorkeur via overschrijving
op 001-4945144-63
!! Details zoals steeds in de kampfolder !!

Herfstkamp:
Nieuwe locatie!!!!
Jeugdheem ‘De Melkweg, Bergstraat 19, 3960 Opitter-Bree
Van zaterdag 27 oktober 2012 tot en met woensdag 31 oktober 2012.
Prijs: 80 € per persoon
Inschrijvingen iedere zaterdag tot 15 Oktober 2012, bij voorkeur via
overschrijving op 001-4945144-63
!! Details zoals steeds in de kampfolder !!

Eerste vergadering van het volgend
scoutsjaar:

8 september in De Muze
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Thema Groot Kamp: Superhelden
Ook dit jaar spelen we tijdens het Groot kamp in het theama superhelden
Dit is voor velen onder jullie reeds gekend, en werd vorig jaar creatief ingevuld.
De leiding zal nog iedereen vooraf verwittigen, zodat er samen aan de nieuwe
heldenkledij kan gewerkt worden.
Om jullie wat ideeën te geven, hebben we hieronder nog even snel wat
voorbelden van het Groot kamp 2011. 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	
  2012	
  -‐	
  2013	
  
	
  

	
  

maand
september
oktober
november
december
januari
februari
maart
april
mei
juni

	
  

dag
8
15
22
6
13
20
10
17
1
8
15
12
19
2
23
2
9
16
20
4
11
18
1
8
22

	
  

beginuur
14h
14h
14h
10h
14h
14h
10h
14h
10h
14h
14h
14h
14h
10h
14h
10h
14h
14h
10h
10h
14h
14h
14h
14h
14h

	
  

omschrijving
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit

einduur
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h00!!
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h00!!
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
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Artikel	
  Teerpoten	
  Paaskamp	
  2012
Zaterdag	
  31	
  maart	
  2012	
  
De eerste zaterdag van de paasvakantie doet bij elke echte zwaluw een belletje
rinkelen. Dan vertrekt de 120ste FOS namelijk op kamp voor 5 dagen. Dit jaar is
het niet anders. Iets vóór 9 staat iedereen klaar om op de bus te stappen. Alle
valiezen zitten in de bus, iedereen heeft zijn plasje gedaan en de laatste kusjes
aan mama en papa zijn gegeven.
Aangekomen in het dorp van Tom Boonen, in onze vertrouwde omgeving dus,
worden de kamers toegewezen en worden de regels uitgelegd. Na het
middageten en de dagelijkse siësta krijgen de teerpoten al meteen een eerste klus
voorgeschoteld. Paasje, de vriendin van Haasje, kwam de teerpoten om hulp
vragen omdat die laatste ontvoerd was door Bad Bunny. De teerpoten moesten
langsgaan bij de boswachter Georges en de apothekeres uit de buurt om de
opdracht tot een goed einde te brengen. De teerpoten konden Bad Bunny
overmeesteren en slaagden erin Haasje te vinden. Haasje werd teruggevonden
en de teerpoten wachtte nog een zeer aangename verrassing. Haasje had
namelijk nog paaseitjes bij zich die de teerpoten maar al te graag allemaal
opaten. Na al die hulp voor Paasje, was het tijd voor een heel groot glas warme
melk en een koek.
Ik begon al wat onaangename geurtjes op te merken en het was dus de hoogste
tijd om ons eens te leren wassen. Nadat iedereen proper was, toonden Mang en
Raksha de dansjes voor die de teerpootjes helemaal alleen zouden moeten
dansen op de paasshow. Enkele van ons waren al heer snel weg met de dansjes.
Onder andere Muna Mann, Aline Despriet, Myrthe Lermytte en Matisse
Dewever dansten vooraan en dat was niet voor niets. Na heerlijke balletjes in de
tomatensaus werd er luidkeels gezongen onder leiding van Mang. Alle
klassiekers werden van onder het stof gehaald, amusement verzekerd. De laatste
woorden waren nog maar net ingeslikt en daar stond de jongeman Brent daar.
Hij wilde trouwen met Lou maar zijn trouwring was gestolen. Via agent Bas en
juwelier Mario werd de dief opgespoord. De trouwring werd teruggevonden en
Brent kon trouwen met het meisje van zijn dromen. Eind goed al goed. Na een
zeer lange dag was het dan ook tijd voor onze teerpootjes om de oogjes dicht te
doen en naar dromenland te vertrekken.
Zondag	
  1	
  april	
  
Bij het kraaien van de haan, stappen wij al op de baan... Wacht... Zo ging het nét
niet. Bij het kraaien van de haan stond Mang klaar om de voltallige teerpotentak
uit hun bed te halen. Er werd even in de valiezen gerommeld en na enkele
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minuten stonden de teerpoten klaar om aan de turnles te beginnen. Toen wij al
onze pezen, klieren en dergelijke los gedanst hadden, kropen de teerpoten aan
tafel voor een heerlijk ontbijt. Vervolgens gingen de teerpoten over in de
dagelijkse routine van het kampwezen. Terwijl enkele kinderen onder
begeleiding de afwas deden, werd er haastig gewerkt aan de inspecties. Zo
werden ook de tanden één voor één gepoetst zodat onze broodkruimels van
tussen de tanden verdwenen waren. De inspectie zat er al weer op enkele
teerpootjes blijken echt talent te hebben, zo bleek onze jongste teerpoot, Anna
Meyskens, haar inspectie meteen perfect, bovendien had ze nog meegeholpen
met de andere teerpoten ook. Hierna konden de teerpoten volop discussiëren
over jaloezie, het thema van de morele opvoeding. Maar wat bleek, de inspectie
van sommige teerpoten was niet zo goed in orde, dit gebeurt wel vaker op de
eerste dag van het kamp, dus toonde Raksha nog vlug eens hoe je correct de
kleren moet opvouwen. De tijd vloog voorbij. Zo stonden wij alweer hongerig
aan de eettafels om ons middageten te verorberen. Zodra onze borden waren
leeggegeten, mochten de teerpoten een uurtje siësta gaan houden, een moeilijke
taak voor sommigen onder ons! De één masseert de leiding zoals Lara
Coppens, de ander kleurt in haar boek zoals Elisabeth Meersseman . Toen de
teerpoten werden opgeroepen door de leiding, verschenen er verschillende
marginalen buiten. Zij introduceerden de teerpoten in het Bal Marginal, waar ze
verscheidene opdrachten moesten volbrengen om dan uiteindelijk alles te geven
op het marginale feestje. Een paar uur gefeest later, kregen de teerpoten hun
welverdiende vieruurtje dat ze zonder enige moeite naar binnen speelden. Nu
wij vol hingen met modder, viezigheid en gras, werd het hoog tijd dat de
teerpoten zich gingen wassen. Onder toeziend oog van de leiding wasten de
teerpoten zich van top tot teen. Fris speelden de teerpoten nog enkele kleine
spelletjes vooraleer ze weer de voetjes aan tafel konden schuiven voor het
avondmaal. Natuurlijk geen scoutsdag zonder zang. Na het avondmaal, onder
leiding van Raksha en Mor, zongen de teerpoten met volle borst mee met de
volledige eenheid. De keel van de teerpoten was schor geschreeuwd en gebruld
dus was het hoogtijd voor de kantine en een verhaaltje. Dit entertainment werd
opgevolgd door een ongelooflijk avondspel. De tovenaar Abacus was namelijk
zijn toverboek kwijt! De teerpoten zwoegden een volledig uur vol om het
toverboek te bemachtigen en wisten het uiteindelijk toch terug te winnen.
Tevreden en voldaan kropen de kleine teerpootjes onder de wol. Slaapzacht,
klonk het nog door gangen. Vervolgens werd het stil...
Maandag	
  2	
  april	
  2012	
  
Na een zeer rustige nacht was het voor iedereen tijd om op te staan. Een turnles
van Wontolla, moest er voor zorgen dat alle teerpootjes volledig wakker waren.
Vooral de vingerstrek-oefening was voor sommigen wel enorm lastig, is het niet
UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – APRIL 2012 TOT JUNI 2012
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: SLOCK KAREL SIMON – SPAANSKASTEELPLEIN 26 – 9000 GENT

10

Pauline Vanhoecke, Karel Booghaerts en Lunes Goubert? Met de gestrekte
vingertjes was het des te makkelijk om onze boterhammen op te eten. Met de
buikjes goed gevuld,
maakten we allen
ons inspectie klaar.
Na de techniek van
gisteren, was de
inspectie
bij
nagenoeg iedereen
perfect.
We
herhaalden nog snel
eens de techniek
wet,
leuze
en
belofte, maar bij de
meesten was dat al
redelijk
goed
gekend. Tijd dus om
wat spelletjes te
spelen. Onder andere Tibe Uittenhove en Louis Maes bouwden en
indrukwekkend kamp en Matisse Dewever en Emile Eggermont droegen zelfs
een hele boom met 2. We mochten tijdens deze spelletjes ook 2 nieuwe leiders
verwelkomen, Sarah en Indri kwamen een beetje meehelpen om alles in goede
banen te leiden.
Voor we gingen eten, was er nog genoeg tijd om de dansjes nog eens te oefenen.
Na 3 dagen ging het bij iedereen al wat vlotter. Het eerste dansje zat al goed en
ook het tweede begon te vlotten. Waarschijnlijk door de goede invloed van de
smurfen.
Een mens zou voor minder honger krijgen na al dat spelen en dansen en dus was
het warme eten zeer welgekomen. Wanneer iedereen uitgerust was gingen de
teerpoten samen met Hathi en Mang enkele spelletjes spelen in het bos.
Plots kwam een groen voertuig uit het niets tevoorschijn. Was het nu een
caminette, een camonette of gewoon een camionette? Alleszins, er sprongen 2
mannen uit, de één had een baseball-knuppel en sloeg Hathi neer en de ander
ontvoerde Mang. De teerpoten kwamen er samen met Hathi achter dat Mang
ontvoerd werd door vrouwenhandelaars uit Rusland. Vanaf dan begon een race
tegen de klok. Dankzij Nancy en een oude man wiens dochter ook werd
ontvoerd stoomden de teerpoten zich klaar om het op te nemen tegen de
vrouwenhandelaars. Maar net dan passeerden de ontvoerders nog een keer. En
andermaal werd Hathi neergeslagen. Een heel alerte Milan Van de Geuchte
slaagde erin om de nummerplaat te onthouden. Na een bezoek aan de
verpleegster werd het hele verhaal verteld aan Commissaris Joost. Hij
verzekerde de teerpoten dat ze Mang zouden vinden en sprak af met de
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teerpoten om ze “s avonds terug te zien. Jammer genoeg moesten de teerpoten
dus minstens tot dan wachten om Mang terug te kunnen krijgen. Maar het leven
op kamp gaat verder en dus werd zoals altijd het vieruurtje gegeten. Op
paaskamp worden er traditiegetrouw minder spelletjes gespeeld door het
oefenen voor de paasshow, maar gelukkig was er vandaag toch nog eens tijd om
even wat te gaan spelen in het bos.
Het was al snel weer tijd voor het avondeten en de zangles, die deze keer werd
geleid door de VG's. De teerpoten zaten echter met hun gedachten ergens
anders. Mang was namelijk nog altijd ontvoerd en dus vertrokken de teerpoten
samen met Hathi naar hun afspraak. Tot hun eigen verbazing was er van
commissaris Joost echter geen spoor te bekennen. Hij had wel zijn hulpje
gestuurd. Deze hulpagente had de vrouwenhandelaarzoeker bij zich. Na het
bekomen van de batterijen op zeer heldhaftige wijze, vooral door Lars Acke,
Xander Vandewalle, Milan Van de Geuchte en Kibera Bostyn kregen de
teerpoten de vrouwenhandelaarzoeker aan de praat. Al snel werden de
vrouwenhandelaars opgespoord en na een kort maar hevig gevecht, vertelden ze
waar Mang was. Mang was nu terug veilig bij de teerpootjes en dus kon
iedereen opgelucht adem halen en zo huiswaarts keren en in zijn bedje kruipen.
Dinsdag	
  3	
  april	
  
Ditmaal wekte een goedgeluimde Raksha de teerpoten. Vandaag hadden
enkelen wat last van zenuwachtigheid, want ’s avonds zou het zover zijn: de
paasshow zat eraan te komen. Zover was het echter nog lang niet. Een
fitnessverhaaltje verder gingen de teerpoten aan tafel voor het voorlaatste ontbijt
van het kamp. De teerpoten trokken vervolgens naar de kamers om hun bedden
op te maken en kleren op te vouwen. Wanneer de inspectie was afgerond, was
het tijd om de beentjes te strekken. De teerpoten trokken allen hun beste
sportschoenen aan om de sportproeven te trotseren.
100m
1: Louis Maes
2: Mona Deschrijver
3: Leon Demey

400m
1: Louis Maes
2: Mona Deschrijver
3: Pauline Vanhoecke

Afgepeigerd maar voldaan wandelde de teerpoottak terug naar de chalet waar
hun een heerlijk middagmaal wachtte. Opgewekt en zonder zorgen ploften de
teerpoten op hun bed voor een welverdiende siësta. De afwas moest immers niet
gedaan worden omdat de stam zich hiervoor aangeboden had. Bedankt stam!
Net op tijd werden de teerpoten uit hun bed gehaald om clown Pingo en Pingu te
begeleiden op hun zoektocht naar verschillende circusartiesten om betere clowns
te worden. Het was hun droom om opgenomen te worden in het circus. Na veel
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kennis
opgedaan
te
hebben bij de artiesten,
werden de clowns samen
met de teerpoten als
dansers
geaccepteerd
door de circusdirecteurs.
Al dansend waggelden de
teerpoten naar de chalet
om daar het vieruurtje op
te eten. Maar... W817!
Het was al half vijf, nog
maar enkele uren tot de
paasshow! De teerpoten
grepen
haastig
hun
wasgerief en wasten zich
zoals ze zich nog nooit
gewassen hadden. De
kledij werd klaargelegd
en de sketch werd voor
de laatste maal als
generale
repetitie
ingeoefend. Toen was het
zover,
het
moment
waarop we allemaal
gewacht
hadden,
de
paasshow. De teerpoten
namen plaats vooraan op de banken, zodat ze het spektakel maar al te goed
konden beschouwen. Enkele liedjes werden gezongen en de teerpoten mochten
zich gaan voorbereiden. Uiteraard heeft iedereen het voortreffelijk gedaan en na
een welverdiende ban konden wij rustig gaan zitten en genieten van de andere
sketchen die de avond nog zou brengen. Sensaties verder, na de sketch van de
wolven, JVG’s en VG’s, was het tijd om voor de laatste keer ons bedje binnen te
kruipen om de volgende dag te vertrekken richting huis. De teerpoten waren
moe maar volkomen enthousiast dat ze geen minuut hadden moeten missen van
de prachtige show. Slaapwel! 	
  
Woensdag	
  4	
  april	
  2012	
  
De laatste dag, de dag waarnaar sommigen meer uitkeken dan anderen. Alles
ging in snel tempo opdat alles op tijd gekuist zou zijn en we dus op tijd op de
bus konden zitten. We begonnen dus met een korte turnles en een ontbijt.
Daarna begon een helse opdracht om alle valiezen op tijd gemaakt te hebben.
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De
teerpoten
staken
zoals
meestal
al
de
kleren in hun
valies, de leiding
vouwde
de
slaapzakken
op.
Zoals altijd liep
alles gesmeerd en
werd alles op tijd
afgerond. Mang,
Hathi en Indri
kuisten
de
gebouwen en dus
gingen Wontolla en Raksha samen met de teerpoten spelen in het bos. We
speelden onder andere potje pas waarbij Quincy De Boever er in slaagde om
iedereen te vinden. Zelfs Alix Van Duyse werd gevonden hoewel ze zich zeer
goed verstopt had achter een boom.
Na de spelletjes was het reeds tijd voor soep en een broodje. Dan nog snel even
luisteren wat de teerpoten van het kamp vonden tijdens de "dag de raden" en dan
was het al weer tijd om het afscheidslied te zingen. Van links naar rechts
wiegend werd van iedereen afscheid genomen. Enkel nog de bus op en terug
naar Wondelgem rijden en dan was het kamp alweer afgelopen, en of het voorbij
gevlogen was. Bij het einde van het kamp rest ons enkel nog de bedanking voor
enkele personen die het kamp mogelijk hebben gemaakt voor ons. Eerst en
vooral Hert, Baribal en Lama voor het organiseren van het kamp. De stam
voor het overheerlijke eten. En vooral Wontolla, Hathi, Mang, Raksha, Indri
en Sarah die dit kamp perfect hebben geleid.
Uw reporters ter plaatse: Wontolla en Hathi.

Programma	
  Teerpoten	
  	
  
Alle vergaderingen worden geopend en afgesloten in De Muze, tenzij anders
vermeld. Eventuele updates van het programma kan je raadplegen op de site
www.dezwaluw.org. Indien jullie niet kunnen komen gelieve een mailtje te
sturen naar Fret@dezwaluw.org of te bellen op het gsm-nummer:
0484/03.09.64.
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28 april 2012
Geen vergadering
5 mei 2012
9u45-17u30!!!: wij verzamelen en sluiten vandaag af aan station Gent SintPieters. Wij gaan naar de zee. Als het slecht weer is gaan wij naar de zee en
hebben we enkel een lunchpakket en zwemgerief nodig. Als het echter slecht
weer is gaan wij naar Sea-Life center. Neem dus voor de zekerheid €20 mee, de
overschot krijg je terug.
12 mei 2012
14h-17h30: Wij gaan nog eens spelen in de groene vallei, neem 50 cent en een
jas.
19 mei 2012
14h-17h30: Vandaag maken we themakledij voor het kamp. Wat je moet
meenemen om te knutselen komt op de site. Neem wel 50 cent en een jas mee.
26 mei 2012
Geen vergadering
2 juni 2012
14h-17h30: Wij gaan naar de Blaarmeersen vandaag, neem dus zwemgerief
mee, een tramkaart en 50 cent voor een cola.
9 juni 2012
14h-17h30: Vandaag krijg je de kans om je wolfje al te behalen als je in het 2de
jaar zit. Voor de rest gaan we veel spelen. Neem 50 cent mee en een jas.
16 juni 2012
Geen vergadering
23 juni 2012
08h45!-17h30: Verzameling aan het Sint-Pietersstation! Vandaag is het
verrassingsvergadering, op de site komt wat je moet meebrengen.
GROOT KAMP van 05/08 tot 15/08
8 september 2012
14h-17h30: De eerste vergadering van het jaar dus we leren elkaar kennen aan
de hand van leuke spelletjes
15 september 2012
14h-17h30: Vandaag komen er waarschijnlijk nog wat kindjes bij dus we leren
elkaar nog wat beter kennen. We spelen dus veel spelletjes.
Wontolla
Actieve Fret
Takleider Teerpoten
fret@dezwaluw.org
0484/03.09.64
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Artikel	
  Wolven	
  Paaskamp	
  2012	
  	
  
Zaterdag 31 maart 2012
Met nog wat slapers in de ogen verzamelde de hele eenheid in Wondelgem om
op kamp te vertrekken. Dankzij de JVG’s en de VG’s werden de valiezen vlot
ingeladen en was de bus al snel
vertrekkensklaar. Nu moest er enkel
nog afscheid genomen worden van
de mama en papa en weg waren we.
Na een gezellige busrit, met de
nodige portie reiszieken, kwamen we
toe in Balen. Met de lekkere boslucht
in onze neus kon het kamp nu echt
beginnen. De wolven mochten zelf
kiezen met wie ze in een kamer
wouden slapen. De verdeling verliep
heel vlot en al snel had iedereen zich
geïnstalleerd en was het uniform ingeruild voor speelkleren. Na de uitleg over
de kampregels van Baloe, was het eindelijk tijd om van onze lekkere
boterhammetjes van thuis te genieten. Een korte siësta later was het tijd voor het
eerste middagspel van het kamp. De wolven werden in drie groepen verdeeld en
elke groep kreeg een leeg raster mee. Dit raster moest opgevuld worden door
middel van opdrachten uit te voeren en vragen te beantwoorden. Als men een
opdracht correct had uitgevoerd, mochten de wolven een tip uit een zak trekken.
De gele groep had toch wel pech en trok vaak een tip die ze al eens hadden
getrokken. Dit betekende dat de tip waardeloos was. De uiteindelijke stand
toonde een nipte overwinning voor het team van Gilles Dewever, namelijk rood.
De tweede plaats was voor de groep van Simon Verschelden, blauw, en de
derde plaats voor de gele groep van Seppe Van De Walle. Na deze twee uur
intensief lopen, opdrachten oplossen en de hersenen pijnigen was het tijd voor
een welverdiend 4-uurtje. Voor het avondeten werd nog even gespeeld. De
avond begon met een sfeervolle zangles met de ganse eenheid, gegeven door
Mang, en nadien was het tijd voor een verhaal. Chil haalde zijn beste vertelskills
boven en vertelde een spannend verhaal. De wolven luisterden zeer geboeid en
konden terwijl genieten van hun kantine, snoepveters. Met een buikje vol
zoetigheid konden we beginnen aan het avondspel. Lord Eddard Stark kwam de
wolven vragen om hem te helpen om een oorlog te vermijden. Daarvoor
moesten de wolven eerst leren vechten met een zwaard, vervolgens moesten ze
de koning overtuigen om geen oorlog te beginnen en als laatste moesten ze
raadsels oplossen bij Tyrion, de dwerg, om zo de plaats van de slechterikken de
vinden. Eens ze die gevonden hadden moesten ze die overwinnen. Dit was voor
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de wolven een fluitje van een cent. Met 35 tegelijk sprongen ze op de
slechteriken en overmeesterden ze in een mum van tijd. Na een geslaagde eerste
kampdag was het tijd om in ons bedje te kruipen. Slaapwel!
Zondag 01/04/2012
Door de gangen van de slaapkamerhal hoorden we om 8h Akela roepen “
Opstaan wolven, binnen 10 min voor de chalet”. Het was tijd om op te staan. De
eerste nacht was goed verlopen. De wolven waren klaar om hun 1e turnles te
krijgen van Akela. Het begon met
het uitwrijven van de ogen en het
eindigde met een kleine looppas naar
de deur van de chalet. Toen we net
een hevige turnles achter de rug
hadden was het tijd voor lekkere
boterhammen met choco en melk,
thee of koffie. Eerst nog even
bikken en dan smullen maar. Na
onze eerste maaltijd van de dag was
het tijd om onze inspectie in orde te
maken en om ons te wassen. De
meisjes waren eerst aan de beurt en de jongens konden terwijl hun inspectie
maken. Om 10 u werd er inspectie gefloten door de leiding. Tot grote verbazing
van de leiding lagen alle kamers heel proper op een paar kleine dingen na. Na de
inspectie volgde de morele opvoeding van Akela. Het onderwerp was de dood
naar aanleiding van de busramp. De kinderen konden elk hun eigen mening
uiten
en
vertellen
hoe
zij
over
de
dood
denken.
Eventjes een kleine techniek tussendoor. Het was al weer tijd voor de
kimspelen. Er waren 3 posten: smaak, reuk en geheugen. Vele kinderen zeiden
rare dingen bij de post smaak. Volgens Gilles Dewever was appelsap heerlijke
fanta. En volgens Robbe Verschelden was tabasco heerlijke peper.  Het was
alweer tijd voor de buikjes te vullen. Even nog de handen wassen en
aanschuiven maar. We kregen heerlijke spinazie met kippensate voorgeschoteld
mmmmmm heerlijk , en als dessert volgde een heerlijke chocopudding. Tijd
voor eventjes een korte siësta te houden. Tijd voor het 2de middagspel “de
casinostrijd”. De wolven werden in 2 groepen verdeeld en moesten hun casino
uitbreiden door opdrachten uit te voeren. Uiteindelijk had de groep van Antonio
het meeste geld en kon dus het grootste casino bouwen. Tijd voor de derde
maaltijd van de dag, het 4-uurtje. Heerlijke princekoeken met een heerlijk glas
koude melk.
Zoals jullie weten is er de laatste avond van elk paaskamp een paasshow. Dus
jullie kunnen het al raden zeker? Het was tijd om te beginnen oefenen voor onze
show genaamd ‘GLEE’. Baloe en Akela zorgden voor de danspasjes en muziek
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en dan dansen maar. Tijdens het oefenen werd er veel plezier gemaakt zoals
Seppe Van De Walle die weigerde om eventjes aangeraakt te worden door zijn
medespeler Paulien Mens tijdens een dansje, maar na veel oefenen kon hij er
toch om lachen . Van het vele oefenen kregen onze buikjes weer honger. We
kregen heerlijke boterhammen met vleessalade voorgeschoteld en lekkere verse
soep. Na de boterhammen kregen we een zangles van Mor en Raksha. Tijd
voor de snoepjes dan: we kregen heerlijke chips met cola, een kleine
uitzondering mag wel hé. Bijna bedtijd maar voor we in ons warme bedje
kruipen kwam er een geflipte pinguïn op ons af die Akela ontvoerde. Alle
welpen raakten in paniek omdat Akela weg was. Ze konden haar terugkrijgen als
ze verschillende opdrachten uitvoerden. Het spel was gedaan en we hadden ons
Akela terug. Eventjes nog goednacht leiding zingen en dan was het tijd om in
onze bedjes te kruipen. Slaapzacht wolven.
Maandag 02/04/2012
“Opstaaaan”, weergalmde het
om acht uur stipt door de
wolvengang. Vandaag was het
maandag, de middelste dag
van het kamp, en nog maar 48
uur verwijderd van de
fantastische paasshow. Zoals
elke dag starten wij de morgen
met een broodnodige turnles
om zo, in een klein kwartiertje,
elke spier, elk gewricht en elke
pees in gereedheid te brengen
voor een dag vol spel en plezier. Na het ontbijt was het tijd voor inspectie.
Tijdens die inspectie werd onze wolventak vervoegd met de leiders Kaa en
Bagheera. Beiden konden niet eerder aanwezig zijn omdat de een aan het
uitzieken was in zijn bedje en den ander aan het genieten was in het zonnige
Lanzarote. Na de inspectie, die opmerkelijk, bij iedereen perfect leek te
verlopen, namen we de paasshow nog eens onder de loep. Zo een paasshow
brengt elk jaar weer de nodige stress maar ook het nodige plezier met zich mee.
Na het repeteren kregen we een super lekker gerechtje voorgeschoteld,
geprepareerd door onze stam. Worst met bloemkool en patatten, en zeker
Paulien Mens heeft de stam laten weten dat het zeer lekker was. Na de afwas,
die we gelukkig niet zelf moesten doen en de siesta kwamen we plots oog in oog
te staan met de ninja turtels. De enige echte Donatello, Michelangelo en
Leonardo. Deze drie superhelden hadden onze hulp, ja je hoort het goed, onze
hulp nodig in hun strijd tegen de Gouden Knieschijf. De Gouden Knieschijf had
alle pizza’s (het lievelingsgerecht van de turtles) gestolen en door de harde
training die de ninja turtles gevolgd hadden, was hun macht uitgeput en
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onvoldoende om de Gouden Knieschijf te stoppen en de pizza’s te redden. De
wolven kregen eerst les voor de hersenen want kennis is de grootste kracht,
vervolgens ook kracht- en gevechtstraining (waarbij we tot de constatie kwamen
dat geen jongen maar de enige echte Marthe Theunissen de sterkste wolf was)
en tenslotte kregen ze training op het gebied van snelheid en behendigheid. Na
de korte doch efficiënte trainingen waren de wolven er klaar voor om de gouden
knieschijf en zijn kompaan de Bronzen Pink te verslaan en het bestaan van de
pizza te redden. En dat deden ze ook op zeer snelle en coole wijze. Maar van al
dat trainen en vechten kregen we toch een klein hongerke dat gevuld werd met
een vieruurtje. Hierna speelden we wat spelletjes en werden er wat dansjes
geoefend. Na het avondmaal hadden we de zangles, ditmaal geleid door de
verkenners waarbij de wolven een nieuwe variatie vonden voor het liedje ‘en de
boom stond op de bergen’. ‘s Avonds kwam Kuifje op bezoek maar niet om te
koffiekletsen. Zijn trouwe hond Bobbie was ontvoerd door twee kidnappers. Nu
bleek weer eens dat elke wolf een hart van goud heeft want voor de tweede keer
op een dag besloten ze hun rustige avond op te geven en Kuifje te helpen bij het
terug vinden van Bobbie. Na deze avontuurlijke dag kropen we allemaal in ons
lekkere slaapzak om de volgende dag fris op te kunnen staan want morgen is de
grote dag, de dag van de paasshow.
Dinsdag 03/04/2012
Een nieuwe, mooie dag was aangebroken . Niet zomaar een dag, maar een waar
iedereen naar uitkeek, de dag van de paasshow. Kaa ging de Wolven vriendelijk
wekken en gaf en uitputtende maar leuke turnles. De Wolven speelden het
ontbijt dan ook maar al te graag binnen. Na het ontbijt stond de Wolven hun
dagelijkste inspectie te wachten. Deze werd als altijd perfect uitgevoerd. Als de
leiding al de inspecties had gecontroleerd stond ons maar één ding te wachten:
oefenen, oefenen en oefenen voor de paasshow. Dit ging natuurlijk gepaard met
eten, vrij spel en random grappen met de leiding. Na ons generale repetitie
namen de Wolven vol spanning plaats in de zaal waar de paasshow zou
doorgaan. De Wolven konden hun ogen niet geloven. De optredens van de
teerpoten, jvg’s en verkenners waren indrukwekkend. En, niet te vergeten, het
optreden van de Wolven liep ook gesmeerd. De Wolven kropen in hun bed na
een show vol spanning, emotie en humor. Slaapwel.
Woensdag 04/04/2012
De laatste dag van het kamp was weer aangebroken. Nadat de wolven hadden
ontbeten, was het dus tijd om hun valies te maken. Natuurlijk gebeurde dit heel
vlotjes en konden de wolven al snel vele spelletjes gaan spelen, terwijl de
leiding het gebouw mocht schoonmaken. Voor we het wisten was de bus daar en
konden de wolven weer terug naar huis na een geslaagd kamp!
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Natuurlijk willen wij nog even de eenheidsleiding en de stam bedanken, omdat
zij dit kamp voor ons hebben mogelijk gemaakt. Ook Fret en Indri verdienen
nog een dankwoordje voor het leiden van een opnieuw schitterende Paasshow.
Uw reporters ter plaatse,
de wolvenleiding

Programma	
  Wolven	
  
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 Akela (Mees) te verwittigen via mail op mees@dezwaluw.org
of telefonisch op 0472/33.20.27
Wat je zeker niet mag vergeten:
• Perfect uniform en regenvest
• €0.50 voor de cola
• Tram- of buskaart of €2, als we de bus of tram nemen
Zaterdag 21/04/2012
14h tot 17h30. Vandaag leren we hoe we een gewonde moeten verzorgen en
verplaatsen. Verder gaan we ook veel spelen.
Zaterdag 28/04/2012
Geen vergadering.
Zaterdag 05/05/2012
10h tot 17h30. De oudsten gaan vandaag op fietstocht. Breng dus zeker een fiets
mee die volledig in orde is (remmen!). De andere Wolven spelen leuke spelletjes
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en kunnen technieken afleggen voor hun eerste en tweede ster. Niet vergeten:
lunchpakket!
Zaterdag 12/05/2012
14h tot 17h30. Vandaag leren we de Dans van Shere Khan en gaan we uiteraard
ook veel spelen.
Zaterdag 19/05/2012
14h tot 17h30. Vandaag trekken we de stad in om koekjes te verkopen.
Zaterdag 26/05/2012
Geen vergadering.
Zaterdag 02/06/2012
14h tot 17h30. Binnen 2 maanden vetrekken we op grootkamp en zoals altijd
spelen we in themakledij. Breng alvast een T-shirt en een broek mee die je kan
beschilderen.
Zaterdag 09/06/2012
14h tot 17h30. Vandaag krijgen we een van de laatste jungleverhalen te horen en
spelen we ook veel spelletjes.
Zaterdag 16/06/2012
Geen vergadering.
Zaterdag 23/06/2012
09h30 tot 17h30. Verzameling aan Sint-Pietersstation! Met een week uitstel:
de verrassingsvergadering! Vergeet je lunchpakket niet + €15! (overschot krijg
je terug)
Zaterdag 30/06/2012
Geen vergadering.

05/08/12 - 15/08/2012: Groot Kamp
(voor meer info zie kampfolder)
Zaterdag 08/09/2012
14h tot 17h30. Een nieuw scoutsjaar begint…
Zaterdag 15/09/2012
14h tot 17h30. Vandaag spelen we veel spelletjes om elkaar beter te leren
kennen.
Akela
Correcte Mees
Takleidster van de wolven
mees@dezwaluw.org
0472/33.20.27
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Artikel	
  JVG's	
  Paaskamp	
  2012	
  
Beste ouders, grootouders, vrienden, vriendinnen of andere sympathisanten:
Als jullie willen weten wat de jvg’s gedurende vijf dagen hebben uitgestoken in
de Limburgse kempen met alle blunders, grappige uitspraken, opmerkingen en
naakte waarheden inbeprepen, keep on reading! 
Zaterdag 31/03
Iets voor 9 stonden alle flink uit de kluiten gewassen jvg’s te trappelen van
ongeduld om op kamp te vertrekken. Toen ze de mama’s en de papa’s gedag
hadden gekust konden ze
ein-de-lijk vertrekken met
de bus richting Olmen,
waar onze kamplocatie
gelegen was. In de bus
werd luidkeels ‘spring
maar achter op bij mij,
achter op mijn fiets’,
gezongen door Jana De
Boever
en
Marle
Verhaege en de sfeer zat
er al goed in door de
joepie’s die al vlug werden
uitgedeeld.
Aangekomen bij de Spreedonken was het al meteen tijd voor de leukste
activiteit op kamp: tochtje stappen! Niet zomaar een tocht van punt naar punt,
nee, onderweg werd er Pokémon gespeeld! Om de 2 banen die de patrouille
insloeg mochten ze dobbelen en na een hele reeks van ingewikkelde
wiskundeformules konden ze winnen of verliezen van een bepaalde pokémon en
zo hun levels verhogen. De patrouille van de leeuwen was hier heel fanatiek in
en maakten zelf omwegen om zoveel mogelijk te kunnen dobbelen. Toen de
patrouille van Arasari aan het uitrusten was op een punt, kwamen ze die van
Husky tegen. Vol enthousiasme riep Jana De Boever ‘De bus is daar!! A nee oh
my god ik bedoel Husky!!’ Toen Arasari zei dat dit zeker in het boekske ging
komen (en uiteraard houdt ze zich aan haar belofte) riep ze terug: ‘Nee, er staan
al zoveel sjaamlijke dingen van mij in da broekske, ik bedoel boekske.’
Hilariteit verzekerd! Even later maakte Vic Tack een typische Vic opmerking,
namelijk: ‘Borre zit de hele tijd te zagen dat wij veel te traag gaan, maar
eigenlijk gaat hij veel te snel!’. Op het voorlaatste punt stond ons nog een
verassing te wachten: een paard versperde ons de weg! Hier zei Megane De
Boever ‘da paard is nie ontgrendeld!’ in plaats van ‘opgesloten’.
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Even later kwamen we allemaal aan bij de Spreedonken en was het tijd om te
boeffeeeuhh! Nadat iedereen zijn bord ettelijke malen had bijgevuld was het tijd
voor de afwas en de gezamenlijke zangles. Hierna had de leiding om de voetjes
van de jvg’s te sparen een quiz – of beter gezegd, een pisquiz georganiseerd.
Elke groep had een slachtoffer: elke keer als er een fout antwoord werd
gegeven, kreeg die een kom met water die hij moest leegdrinken zonder naar
toilet te gaan, anders kostte dit punten voor de groep. Sommigen zijn naar het
toilet geweest en sommigen te laat- met alle gevolgen van dien! Die nacht zijn
er ongetwijfeld veel jvg’s naar het toilet gehold 
Zondag 01/04
Om 8h werden de
jvg’s uit hun bedje
gewekt en was het
tijd
voor
de
traditionele turnles.
Bij het ontbijt
kregen de jvg’s een
leuke verassing te
horen: we gingen
gotcha
spelen
doorheen
het
kamp! Elke jvg kreeg een envelop met een gotchasticker en een naam. De
bedoeling? De persoon in de envelop te ‘gotcha-en’ als diegene alleen in een
kamer was met zijn persoon. Paranoïde jvg’s verzekerd ! Nadat de enveloppen
waren uitgedeeld was het tijd voor het wassen (voor iedereen met zeep, maar
voor Marle Verhaege met shampoo) en de inspectie, waar de leiding een paar
voze dingen uit de rugzak heeft moeten halen . Aangezien het zondag was en
we onze hersens toch 1 keer op kamp moesten horen kraken was er een morele
opvoeding gepland. Bij de vraag ‘hoe kan de doodstraf uitgevoerd worden?’
kwamen sommige jvg’s met heel lugubere dingen op de proppen, zoals Ruben
Hoflack die op school een spreekbeurt over marteltuigen had gedaan. Gezellig
is anders! Na een kleine pro & contra discussie was het tijd om eens te oefenen
voor onze paasshow, die toch al in zicht kwam. Dit jaar speelden we Robin
Hood na! De vos die stal van de rijken en gaf aan de armen! Robin Hood werd
vertolkt door Aaron Diericks die samen met Kleine Jan aka Vic Tack het
opnam tegen de gemene Prins Jan Raoul Rombouts en zijn sssluwe handlanger
Sliss Maarten Depoortere. Over benodigdheden moesten we ons niet te veel
zorgen maken, het bleek dat de jvg’s heel veel wapens (dankzij onze
wapenmeester Fennek), kostuums en zelfs een monnikpak (dankzij onze
broeder Tuck Borre Vandewalle) thuis hadden liggen.
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Om even te ontspannen net voor het middageten had de leiding een baseballbat
en bal gehuurd bij de Stad Gent.
Helemaal op het einde ving Maarten
Depoortere op een hele afstand de bal
geslaan door Lama. Waar Maarten geen
rekening mee had gehouden was de
hardheid van het balletje- wat voor de
nodige sensatie leverde voor de andere
jvg’s. Na alweer een lekkere maaltijd
was het tijd om het spel van op tocht te
hervatten. Gotta Catch Them All! Na veel
gedobbel, tweekampen en een bitchfight
kwamen we uit dat Aaron Diericks en
Arne Stroo de meeste en sterkste
Pokémons hadden. Na het vieruurtje en
veel oefening voor de paasshow was het
alweer tijd voor het avond eten. Dit werd
zoals altijd gevolgd met de afwas en de
zangles.
Hierna mochten de jvg’s hun donkerste
avondkledij aandoen om te gaan sluipen! Ze werden in 3 groepen verdeeld en
om de beurt moesten ze een kamp verdedigen. Uiteraard hadden ze een
mankement: ze konden niets zien door een das voor hun ogen, en moesten
afgaan op hun gehoor; de mensen die niets konden horen door de oordopjes in
hun oren moesten afgaan op hun zicht. In het begin verliep het wat moeizaam,
aangezien de maan véééél te veel licht gaf (waar zijn die wolken als je ze nodig
hebt?) maar na een paar aanpassingen ging het al heel wat vlotter. De winnaar
van het spel was de groep van Sven Demuynck die dan uiteraard het avondlied
mochten inzetten. Daarna was het bedde binnen en werd er taptoe gefloten.
Maandag 02/04
Na de dagelijkse routine was het tijd voor een techniekje: gipsen. Het begon
gemakkelijk: een put graven en de aarde omwoelen, maar dan kwam het harde
werk, namelijk iets vinden om een afdruk van te maken. Sommigen gingen voor
de vaakgebruikte handafdruk, maar er was toch een jonggids die veel
experimenteerde… Zo nam Marle Verhaege een afdruk van haar gezicht, kont
én tong, om uiteindelijk toch een gipsafdruk te maken van een tennisbal en twee
dennenappels.
We gebruikten de tijd dat het gips nodig had om te drogen om nog een beetje te
oefenen voor de paasshow. Raoul Rombouts die prins Jan speelde, zat zo in
zijn rol dat hij tussen de repetities door in plaats van ‘Maarten’ te zeggen, ‘Sliss’
zei. Na het verkwikkende middagmaal en de siësta was het tijd om de artistieke
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ziel van de jvg’s eens naar boven te halen: paashaasmaskers maken! De groep
die het meeste en de origineelste maskers had gemaakt, won. Bij de opdrachten
smeerde Arne Stroo zijn benen in met tandpasta (die hij nadien niet wou
wassen?!), lekte Raoul Rombouts zijn voet af die vol zat met confituur (én
aarde ) en hij viel daarbij nog eens de hele tijd om. Het toppunt van die
middag is en blijft Marle Verhaege die in 7 seconden een heel paasei in haar
mond stak. (de gemiddelde jvg deed dit in 20 seconden… dit zegt genoeg!) Het
filmpje is uiteraard te bekijken op de site  Na nog wat geoefend te hebben
voor onze was het alweer tijd voor het avondeten met daarna (je raadt het al) de
zangles! Tijdens de kantine hadden de jvg’s een nieuw gotcha spel gevonden,
maar deze keer iets
romantischer.
Zo
kon je alleen iemand
doden door die een
kus te geven, hé
Febe Declercq? Die
avond stonden de
jvg’s
op
et
gemakske buiten te
wachten toen opeens
iemand
Giraf
dodelijk verwondde!
Even later kwam
Arasari aangehold
met de melding dat
Husky ook was
ontvoerd en dat er een walkietalkie op haar bed lag. Daarna vonden ze ook
Husky die aan het leegbloeden was, maar gelukkig kwam er een politieagent de
jvg’s helpen (of was Andy niet zo’n grote hulp ?). Toen het bekend was dat de
seriemoordenaar Pandy was ontsnapt (zeker eens opzoeken op wikipedia!) en
schuldig was aan deze moorden, konden ze via een paar raadsels de volgende
moordplaats voorspellen- maar ze waren te laat! Arasari was ook al dodelijk
verwond. Niet veel later ontdekten ze dat de politieagent niet Andy was maar….
PANDY! Muwahahahahahhahahahaa! Natuurlijk hadden de jvg’s dit voorzien
en hadden ze met behulp van een chemicus een verdovingsmiddel gemaakt,
waardoor ze Pandy en Agnes, zijn medeplichtige dochter konden platleggen.
Daarna kwam de leiding ook miraculeus terug tot leven. Eind goed al goed zou
ik zo zeggen  Tijdens het avondspel dacht Jana De boever dat Febe Declercq
Sven Demuynck was (quote: Sveeen!!! Ga van mij af!!!). Die avond behaalden
Maya Demuynck, Borre Vandewalle en Sam Hostens hun hoed, nog eens een
dikke proficiat!! Hierna was het tijd voor de jvg’s hun schoonheidsslaapje, wat
ze zeker nodig moesten hebben om de volgende dag goed te kunnen acteren.
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Dinsdag 03/04
Om 8h werden de jvg’s gewekt en we
vlogen er meteen in: er stond veel op
het progamma vandaag. Na een stevig
ontbijt om onze insulinepeil hoog te
houden was het tijd voor een vlugge
inspectie & wasgelegenheid om over
te gaan op een vééél leukere
activiteit: KIMSPELEN! We zouden
een apart boekje moeten maken om
alle grappige blunders in te schrijven
die de jvg’s hebben gemaakt, maar
om jullie toch een idee te geven, hier
wat
voorbeelden:
De
familie
Rombouts was zeer goed in het
ruiken, zo dacht Raoul Rombouts
dat alcoholstift een huidsmeermiddel
was, en René Rombouts dat peper
Marokkaanse Saffraan was. Maarten
Depoortere zat er ook redelijk naast
toen hij dacht dat melk zout was en
we kunnen besluiten dat Sam Hostens ook een raar reukorgaan heeft omdat hij
dacht dat azijn water was. Bij Borre Vandewalle liet zijn gehoor hem in de
steek want hij dacht dat een aansteker een ‘morse machine’ was.
Na deze leuke activiteit (vooral voor de leiding) moesten we natuurlijk oefenen
voor onze paasshow, die tenslotte die avond al was… Toen de leiding vroeg aan
Sven Demuynck om een tak te zoeken om een boog mee te maken kwam Sven
doodleuk af met een halve boomstam… Na een paar keer alles herhaald te
hebben gingen we gaan eten.
Na de afwas en de siësta was het tijd om wat stoom af te blazen en gingen we
wat frisbeeën, of de artistiekelingen onder de jvg’s mochten de laatste attributen
voor de paasshow maken. Tijdens het frisbeeën liet Aaron Dierickx zijn zotte
frisbee skills zien: zo rolde hij over de grond en kreeg hij het voor elkaar om
ondertussen een frisbee te vangen, je doet het maar! Rozan Michiels en Arne
Bovijn toonden hun frisbeekunsten ook, dat ziet er goed uit voor het toernooi!
Toen we terug kwamen bij de schilders zagen we dat ze een héél kleurrijk en
artistiek kasteel voor "moesje" gemaakt hadden.
Aangezien het avondeten een uurtje opschoof zodat we zeker op tijd aan de
paasshow zouden kunnen beginnen, was het tijd om alle attributen klaar te
leggen en de generale repetitie te doen… spanneeend! Alles liep gelukkig
gesmeerd, waardoor we met een gerust hart konden eten en daarna van de
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sketches van de teerpoten en de wolven konden genieten. Maar toen zeiden de 2
presentatoren dat het pauze was en dat de jvg’s zich mochten klaarmaken… en
de zenuwen kwamen naar boven!! Geen nood: de jvg’s kwamen, zagen en
overwonnen- en hoe! Robin Hood was een schitterend succes en ze praten er
nog over ! Maar na zo’n grote inspanning geleverd te hebben en met de
gedachte dat ze een uurtje minder slaap kregen die nacht… was het toch tijd om
het bedje te bezoeken.
Woensdag 4/04
Toen de jvg’s werden opgeroepen deden ze met hangende schouders hun
uniform aan, het was immers al de laatste dag van het kamp. Na het ontbijt
maakten we onze valiezen en poetsten we de tanden. Het enige wat ons nu nog
restte was kuisen, maar vele handen maken het werk ligt en al snel was dit
klusje ook al geklaard. Na veel gezeur en gekreun werden de evaluaties ook
ingevuld en kort daarna was het eten ook klaar. Toen de pistoletjes waren
opgegeten hadden de jongens het boek ‘spirituele symbolen’ gevonden en 1
hoofdstuk vonden ze zéér interessant, is het niet ? Niet veel later zagen we de
bussen door de bomen heen de oprit oprijden en was het tijd voor de valiezen
naar daar te slepen en te stapelen in de bus. Daarna werd de hele eenheid
samengeroepen en zongen we het afscheidslied, gevolgd door de nest- en
patrouillekreten. En dan was het tijd om terug naar gent te gaan…
Het was alweer een superkamp en dat zou niet mogelijk geweest zijn zonder
bepaalde mensen. Daarom een bedankje aan de blauwkes en de stam voor het
heerlijke eten dat 3 keer per dag op onze tafel verscheen!!
Uw vliegende reportster,
Nieuwsgierige Arasari
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Programma	
  JVG's	
  
Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te
geven aan Lama (lama@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.
Elke laatste vergadering van de maand openen we in De Muze en sluiten we
in Wondelgem! Dit zodat we wat meer op ons terrein kunnen zijn. Geef een
seintje indien dit niet zou lukken.
De laatste vergadering van mei en de eerste 2 van juni openen én sluiten we
in Wondelgem, aangezien we dan de belangrijke technieken voor op groot
kamp zien.
Zaterdag 21/04/12: Vergadering van 14u00-17u30
Openen in Gent, sluiten in Wondelgem! Vandaag bekijken
we eens het grote mysterie dat "een fiets" noemt. We
bekijken hoe hij werkt en hoe we hem kunnen herstellen en
onderhouden. Verder veel spelletjes!
Zaterdag 28/04/12: Geen vergadering
Zaterdag 05/05/12: Vergadering van 10u00-17u30
Tijd om de theorie van de vorige vergadering om te zetten in
praktijk: we gaan op fietstocht! We fietsen naar een leuk
zwembad buiten Gent om er te zwemmen. Vergeet dus zeker
je fiets (die in orde is!), zwemgerief en 5€ niet.
Zaterdag 12/05/12: Vergadering van 14u00-17u30
We hebben al veel zitten oefenen, en nu komt de grote test:
het frisbee toernooi is vandaag! We verzamelen in de
Blaarmeersen aan de achterkant van De Piereput en winnen
dat toernooitje met onze handen
op onze
rug. We sluiten af in de Muze.
Zaterdag 19/05/12: Vergadering van 14u00-17u30
Openen en sluiten in Wondelgem! Aangezien we op kamp
toch liever droog dan nat slapen, stellen we vandaag wat
tenten op en leren we hoe het komt dat die niet weg vliegen.
We spelen ook vele leuke spelletjes.
Zaterdag 26/05/12: Geen vergadering
Zaterdag 02/06/12: Vergadering van 14u00-17u30
Openen en sluiten in Wondelgem! Op groot kamp moeten
we er zeer goed in zijn, dus we gaan vandaag nog eens
sjorren! We stellen zowel een JVG als VG tafel op en
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bekijken het verschil. We spelen ook jullie zelfgemaakte
spelletjes!
Zaterdag 09/06/12:Vergadering van 14u00-17u30
Openen en sluiten in Wondelgem! Niemand kapt graag in
zijn eigen been of snijdt graag in zijn eigen vinger, dus we
gaan eens de theorie en praktijk rond de techniek mes-bijlschop-zaag-hamer leren. Bereid je spieren er maar op voor!
Zaterdag 16/06/12: Geen vergadering
Zaterdag 23/06/12: Vergadering van 08u45-17u30
Op de laatste vergadering van het scoutsjaar hebben we een
grote en speciale verrassing! We openen en sluiten dan ook
in het Sint-Pieters station. Neem zeker 15€ mee, de rest
krijg je terug.
Zaterdag 30/06/12: Geen vergadering
Voorkamp van Maandag 30 Juli tot Zondag 05 Augustus 2012
Grootkamp van Zondag 05 Augustus tot Woensdag 15 Augustus 2012
Zaterdag 08/09/12: Vergadering van 14u00-17u30
Vandaag is het de eerste dag van het nieuwe scoutsjaar. We
delen de patrouilles in en spelen heel veel kleine spelen.
Zaterdag 15/09/12: Vergadering van 14u00-17u30
We leren vandaag hoe we met een stafkaart de weg kunnen
vinden. We bekijken ook een kompas en spelen er een leuk
spel rond.
Zaterdag 22/09/12: Vergadering van 14u00-17u30
Openen in Gent, sluiten in Wondelgem! We doen de
koffers van het Groot Kamp nog eens open en vullen ze aan
indien nodig. De nieuwtjes zien wat je moet doen om
jongverkenner/jonggids te worden. Verder vele spelletjes.
Eigenwijze Lama
Yoeri Lens
Takleider JVG's
lama@dezwaluw.org
0494/45.21.88
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Artikel	
  VG's	
  Paaskamp	
  
Zaterdag 31 maart
Voor sommigen ging de wekker af deze morgen. Andere waren nog net iets te
moe en besloten uit te slapen. Zo kropen wij met 6 verkenners en Hinde op de
bus. Leeuw ging uiteraard met de auto. Toegekomen aan de Spreedonken,
hadden we er super veel zin in en staken even de handen uit onze mouwen, we
leegden de bus en de camion in no time. Leeuw had honger en besloot om te
eten, niet wetende dat het nog maar 11 uur was. Niet zo erg dachten we dan,
even langer siësta kan ook geen kwaad hé. Na de eetzaal nog in orde gesteld te
hebben nestelden wij ons allen in ons kamertje en konden zo 2 uur lang rusten
voor moesten we nog niet genoeg geslapen hebben. Ons eerste middagspel stond
al op het programma en trokken zo het bos in. Bottle Fight. Een geslaagd spel
waar de verkenners het zelf tegen de leiding opnam! De uiteindelijke winnaars
met slechts 2 punten verschil waren de Condors (Yanne Mortier, Impala en
Dingo). Proficiat aan hen. Al snel werd het 4 uur en een dag zonder 4 uurtje
bestaat gewoonweg niet op kamp. Zoals elke dag krijg je dan een lekker koekje
en zoveel melk je maar kan drinken. Voor allen de eerste keer techniek
woudloper. We hebben eerst even het theoretische overlopen om nadien in
praktijk over te gaan. Al was het een beetje koud buiten. Het moeilijkste punt
voor iedereen blijft toch de tentharingsteek! Hoe maak je een paalsteek nu ook
alweer? Maar na veel oefenen lukte het uiteindelijk toch. Balletjes in
tomatensaus klonk het avondeten. Overheerlijk vonden de meesten en gingen
zelf een 2de keer. Na een kleine zangles van Mink , waarvoor dank, maakten we
ons klaar voor het avondspel. Het kaarsjesspel. Het was de bedoeling om de
kaarsjes van het andere team uit te “spuiten” (met een spuit uiteraard) die men
kon bemachtigen door gokspelen te winnen bij Hinde. Al was het enthousiasme
iets kleiner deze keer de overduidelijk winnaars waren alweer de Condors
(Impala, Yanne Mortier en Dingo). Misschien was het wel door hun tactiek
door met vogelgeluiden te communiceren, al klonk het nogal idioot. Rap naar
ons bedje want morgen is het zondag en zondag is het altijd tocht.
Zondag 1 april
Altijd tocht? Normaalgezien staan we dan op met uniform en dat was niet het
geval. 1 april zat er misschien voor iets tussen? Alles begon alvast zoals een
gewone kampdag. Na een ontbijt een kleine inspectie en ons gewassen te hebben
gingen we ons gezellig in het zonnetje placeren om nog eens morele opvoeding
te geven. Maar niet zomaar morele opvoeding, het onderwerp was: Hoe zie je
jezelf binnen x-aantal jaren in de scouts en wat zijn je ambities. Na een gezellige
babbel met de groep en met een leuk sfeertje gingen we nog even een spelletje
UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – APRIL 2012 TOT JUNI 2012
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: SLOCK KAREL SIMON – SPAANSKASTEELPLEIN 26 – 9000 GENT

30

spelen. Lacrosse! En voor Dingo Lacoste, maar nu kent hij het verschil wel.
Voor sommige nog onbekend tot men de sticks zag. Twee teams en start! Gaely
De Boever haalde alles uit de kast en liet haar helemaal niet doen. Voor Leeuw
was het alweer precies of hij de sport al jaren beoefende. Al bij al , plezier
verzekerd! Nog steeds niet op tocht vertrokken? Hmmm. Eerst onze maag
vullen dan maar. Maar met een volle maag konden wij ook niet vertrekken? Dus
dan maar siësta. En daar was de sleutel, Pekari en Okapi kwamen toe op kamp.
Hopelijk waren ze genoeg uitgeslapen want we konden eindelijk vertrekken op
tocht. Rugzakken maken, perfect uniform bijeen zoeken voor degene die dat niet
hadden, boterhammen smeren voor ’s avonds en ’s morgens? En vertrekken .
14h sloeg de klok en de eerste stappen waren gezet. Vol goede moed begonnen
we aan de tocht. Punt na punt liepen we zonder te zagen. Bossen, beekjes,
prikkeldraad, weiden, gewone wegen, we deden het allemaal, en het een al wat
vlotter of het andere. Ze bleef er wel eens iemand aan een prikkeldraad hangen,
nietwaar Yanne Mortier? En ook een voet in een beekje plaatsen, niet waar
Yanne Mortier? Zelfs Gaely De Boever die “aangevallen” werd door een
paard. Ook al vallen die niet echt aan. Maar verhalen komen straf over als je ze
hoort. Bij de Pythons slaagt iedereen dan weer in om in het beekje te springen in
plaats van erover, behalve Lars Desomer. En toen begon het donker te worden
en toen begonnen we wel te zagen. Maar strikt als Leeuw is, de tocht moest en
ging uitgelopen worden! Dus we hadden niet te zagen en stapten gewoon flink
door. De eerste patrouille kwam toe om kwart na 3 en was blij dat ze
toegekomen waren. Maar de andere hadden iets minder geluk. Jaja net dat
laatste punt lopen ze nu toch wel verkeerd zeker. En ja, hun aankomsttijd klonk
werd zo 5 uur. Die oogjes waren al toe voor ze in bed lagen.
Maandag 2 april
Om niets van de dag te verliezen stonden ook
wij op net als al de rest om 8 uur (9 uur echte
tijd, ook wij zaten nu op kamptijd). Stijve
beentjes en pijnlijke voeten, maar toch ging
Leeuw er alweer hard tegenaan in het turnen.
Maar juist daardoor konden we er weer de
hele dag ertegenaan. Omdat we nu met een
iets grotere groep waren konden we nog eens
de sticks bovenhalen. We verdeelden ons in 2
groepen en we speelden lacrosse en hockey
afwisselend door het fluitsignaal. Alweer gaf
Gaely De Boever het beste van zichzelf en
werden er toch mooie acties gemaakt door
enkelen onder ons. Het blijkt dus toch nog
een leuke sport te zijn dat lacrosse. We
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kregen het dan ook zo warm van onze inspanningen dat we vroegtijdig moesten
stoppen om wat water te drinken en te bekomen. Want na het bekomen konden
we alweer aanschuiven aan tafel. Wat gaat de tijd toch snel als je je amuseert.
Bij ons middagspel moesten we allen een grote BH aandoen. Om dan met
ballonnen te vullen die we kregen door opdrachten te volbrengen. Voor
sommige jongens deed de BH toch zeer raar, voor anderen was het alweer
plezierig om ze te vullen. Dat bleek dan ook als onze 2 winnaars bekend waren:
Hyena gevolgd door Dingo. Snel een vieruurtje en dan hebben we onze
gloednieuwe aanwinst uitgetest. Leeuw had namelijk een nieuwe baseballbat
gekocht. En het was goed gerief, want iedereen heeft wel enkele rake klappen
verkocht! De rest van de namiddag hebben we dan besteed aan het oefenen van
de paasshow omdat het voor enkelen onder ons nog maar voor de eerste keer
was. Gelukkig hebben veel van ons veel fantasie en kwam die show rap op z’n
plaats. Op het avondprogramma stond er dan een sluipspel, maar een sluipspel
in een verlicht bos door de maan met een heleboel dorenstruiken is helemaal niet
zo leuk, en makkelijk. Dat was dus wel een kleine tegenvaller maar volgende
keer een beter bos dus. Ooievaar heeft wel zijn uiterste best gedaan om toch zo
dicht mogelijk te geraken en was dan ook kletsnat van in het nat te liggen. Maar
hij was er wel zeer goed in geslaagd. Impala die dan op een boom sluipt om van
de dorens weg te blijven , wat wel slim is maar niet zo slim als je wist dat die
boom verlicht was (door de maan). Enzo zat ook maandag erop. Het kamp gaat
razend snel voorbij. Zeker als je een dagje mist :)
Dinsdag 3 april
Een nieuwe morgen deze morgen. Alleen was Leeuw er niet deze keer? Ja die
jongen moest gaan werken dus die was deze morgen terug naar het Gentse. Een
jammere zaak natuurlijk maar niet getreurd want zoals eerder vermeld was
Ooievaar de vervanger van dienst. Maar ook vandaag bleef hetzelfde stramien
gelden. Turnen, ontbijten, inspectie en dan weer tijd voor een techniek!
Jagersvuurtjes, maar niet zomaar een vuurtje maken, we gingen er ook een eitje
op klaarmaken. Voor de één lukte het al wat beter dan bij de ander maar goed.
Zo één ei vult ons natuurlijk ook weer niet dus schoven wij aan aan tafel om ons
maagje toch verder te vullen. Aangezien we nog niet zoveel hadden geoefend
voor de paasshow moesten we het middagspel links laten liggen en oefenen!
Want vanavond was het al zover… De paasshow. Tijdens het repeteren waren er
hilarische momenten zoals die van Gaely De Boever die maar niet uit haar
woorden geraakte en moest blijven proberen. Bunzing probeerde dan ook zijn
acteertechnieken over te brengen op Gaely De Boever maar tevergeefs, de
lachbui ging niet over. De droge humor van Ash , oftwel Pekari was anders ook
hilarisch. Hoe onze Pekari daar zo serieus kon onder blijven? Ieder zijn humor
blijkbaar. En na veel en veel geoefend te hebben, moesten we eten en dan al de
zaal klaarzetten voor le moment suprême. Bedankt aan Fret en Indri om deze
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geweldige paasshow te begeleiden , al mochten er iets meer gekende liedjes
gezongen worden. Of moeten wij meer liedjes leren? Het was in ieder geval een
geslaagde avond met geweldige shows. Goed om weer een nachtje rustig te
kunnen slapen.

Woensdag 4 april
Opstaan! Leeuw was er niet en daar hebben de meisjes zeker van geprofiteerd!
Op 5 minuten buiten is niet gelukt. Het was zeker een kwartier. Maar geen
probleem op groot kamp zal daar worden aan gewerkt . Maar ze hebben het
goed gemaakt door allemaal hard mee te helpen bij het opkuisen. Het ging
vooruit in geen tijd. Voor we het wisten was alles opgekuist. Dus dan zat er
maar 1 ding meer op, eten uit het vuistje, het afscheidslied zingen de bus bussen
laden EN opstappen. Op weg naar huis en het kamp was uit!
Dan rest er mij nog één ding en dat is onze 3 blauwe te bedanken om dit kamp
alweer tot een goed eind te brengen. De Goofoo squad die dit kamp wel tot soms
met 10 man was om voor ons een lekker potje te koken! En ook de Verkenners
mogen eens bedankt worden, want zonder hen heeft de leiding ook geen kamp!
Bedankt aan allen en tot in het volgende boekje!
Uw reporter ter plaatse,
Gemotiveerde Leeuw
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Programma	
  VG's	
  
Hieronder kan je het programma terugvinden tot in september volgend
scoutsjaar. Als je niet kan komen op een vergadering, gelieve mij (Leeuw) te
verwittigen met een mailtje naar leeuw@dezwaluw.org of per telefoon op
0498/49.45.41
Vrijdag 27 tot Zondag 29 april 2012
Wij gaan dit weekend op leidersweekend in de Ardennen. Wij verzamelen om
17h30 in Wondelgem in perfect uniform. Verdere info volgt via mail!
Zaterdag 05/05/12
10h. Vandaag gaan wij op fietstocht met een doel: een zwembad onveilig maken
onder toezicht van redders uiteraard. Breng dus je zwemgerief mee, een fiets die
perfect in orde is en €5. Wij vertrekken vanuit wondelgem.
Zaterdag 12/05/12
14h00-17h30. Net zoals vorig jaar gaan wij dit jaar meedoen aan het frisbee
tornooi! Samen met de jongverkenners zullen wij prijzen in de hand slepen.
Breng dus zeker je sportschoenen mee. Wij openen en sluiten in de
Blaarmeersen.
Zaterdag 19/05/12
14h00-17h30. Ook al zijn we Gentenaars, niet iedereen kent Gent zoals het
hoort. Daarom zal Hinde ons wat meer weten te vertellen over onze trotse stad
en haar monumenten. Wij openen en sluiten aan de Muze.
Zaterdag 26/05/12
Geen vergadering
Zaterdag 02/06/12
14h00-17h30. Vandaag is het de allerlaatste kans om je 2de klas te behalen. Het
is dus nu of nooit. Misschien doen we ook iets speciaals vandaag en spreken
daarom af aan de Muze. Breng €5 mee
Vrijdag 08/06/12
19h – 21h30. Wegens de examens een avondvergadering. Wij spelen een
stadsspel en hebben daarvoor onze gsm nodig (niet verplicht). Wij openen en
sluiten aan de Muze.
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Zaterdag 16/06/12
Geen vergadering
Zaterdag 23/06/12
08h45-17h30. Onze allerlaatste vergadering van dit jaar sluiten wij af in stijl.
Om het een verassing te houden volgen de afspraken nog! Maar we spreken af
in Gent Sint-Pieters en brengen mee €15. Het uur wordt nog meegedeeld.
Zaterdag 30/06/12
Geen vergadering
Maandag 30/07/12 tot donderdag 16/08/12: GROOT KAMP
Zaterdag 08/09/12
14h00-17h30: Zoals elk jaar starten wij met onze patrouillekoffers uit te kuisen
zodat er toch geen schimmels in kunnen komen. Wij zullen toezien op de
patrouilleverdeling en we bekijken het programma voor het komende jaar. Wij
brengen mee een sponsje en een vaatdoek. Voor de nieuwen onder ons: wij
spreken af in Wondelgem tenzij anders vermeld.
Gemotiveerde Leeuw
Michiel Dutrieue
Takleider VG's
leeuw@dezwalus.org
0498/49.45.41
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Wij danken onze sponsors:

LA	
  FIESTA	
  
Wielewaalstraat	
  24,	
  8020	
  Oostkamp	
  
T:	
  0477/66	
  70	
  25	
  
lafiestabvba@skynet.be	
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