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De eerste grote afspraak van dit jaar, het Herfstkamp, ligt alweer een paar weken
achter ons, verbazend hoe snel zo'n scoutsjaar vooruit kan gaan. En ik denk dat
we best tevreden mogen zijn over onze start, want er zijn alweer een pak nieuwe
kinderen die de weg naar onze scouts gevonden hebben. Het is altijd leuk om te
weten dat onze eenheid nog steeds aantrekkelijk blijkt te zijn bij veel ouders, dat
is namelijk een goede graadmeter voor de kwaliteit van onze werking. Het
belang van de kwaliteit van de activiteiten proberen wij de leiding dan ook
zoveel mogelijk mee te geven. Dat gebeurt onder andere elke week via een korte
leidersraad, waar wij de activiteiten van de dag geëvalueerd worden en de
programma's van de komende week besproken worden. Ook na een kamp wordt
een evaluatie gehouden, niet alleen met de leiding maar ook met de kinderen.
Bij de Welpen gebeurt dat per nest onder begeleiding van een leider, vanaf de
JVG's gebeurt dat individueel. Daarin mag elk kind eens zijn zegje doen over de
spelen tijdens het kamp, het eten, het terrein, het kamphuis, ja zelfs over de
leiding mag iets geschreven worden. Die evaluaties komen dan via de takleiding
bij de eenheidsleiding terecht, die ze op zijn beurt doorleest. Zo proberen wij na
een kamp een zo compleet mogelijk beeld te hebben van wat goed en minder
goed was en daarop te anticiperen voor het volgende kamp. Over dit Herfstkamp
kan ik alvast zeggen dat de nieuwe locatie met gemengde gevoelens werd
onthaald, we wachten dus nog even alvorens ons Herfstkamp opnieuw daar te
boeken. Het Paaskamp gaat in ieder geval opnieuw door in het door de Zwaluw
reeds goedgekeurde kamphuis "De Spreedonken" in Olmen. Uiteraard wil ik van
mijn rubriekje ook gebruik maken om de leiding te bedanken voor de mooie
kampprogramma's en de Stam voor hun fijne kookkunsten op kamp, die
kwamen beiden bijzonder positief uit de evaluaties. Hun onvoorwaardelijke
engagement heeft opnieuw een prachtig resultaat opgeleverd, een tweetal bussen
blije kinderen na 5 dagen kamp. Wij maken alvast een nieuwe afspraak eind
maart 2013 voor een nieuwe vijfdaagse!
Onze spaghettiavond is ondertussen ook net achter de rug en we mogen opnieuw
van een succes spreken. Wij ontvingen ongeveer 300 eters (zonder bijtellen van
leiding en Stam!) die alweer voor een sfeervolle avond zorgden! Een onverhoopt
succes eigenlijk, want de week vóór de spaghettiavond stond onze teller nog een
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pak lager. Ik zou de late inschrijvers dan ook willen vragen om dat volgend jaar
iets vroeger te doen. Het zou immers spijtig zijn moesten we daardoor op het
feest zelf niet iedereen meer a volonté kunnen bedienen... Anderzijds zou ik
iedereen willen bedanken voor zijn komst, want de spaghettiavond is en blijft
ons feest van het jaar en jullie komst wordt ten zeerste geapprecieerd. De
wijnverkoop loopt ook opnieuw zoals jullie weten. Vergeet dus geen voorraadje
in te slaan vóór de feestdagen, wij kunnen jullie steun alvast goed gebruiken.
Zo, dat was het voor deze editie van Steeds Bereid, de volgende komt pas in
april uit, dus wens ik jullie nu al een prettige Kerst en een voorspoedig 2013.
Gedreven Hert
Karel-Simon Slock
Eenheidsleider
hert@dezwaluw.org

0494/66.80.97
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Planning	
  	
  
WIJNVERKOOP
De grote levering is gepland op 15 december om 14h00 en om 17h00, maar u
kan het ganse jaar door blijven bijbestellen.
PAELLA-AVOND
Op zaterdag 16 maart organiseren wij voor de tweede maal onze Paella-avond.
Wie dit feest vorig jaar gemist heeft, mag deze editie zeker niet ontbreken! Hou
deze datum dus zeker vrij! Meer info volgt in de uitnodiging die u in februari
mag verwachten.
PAASKAMP
Periode: Van zaterdag 30 maart 2013 tot en met woensdag 3 april 2013
Locatie: Kamphuis "De Spreedonken" Gestelseweg 12, 2491 Balen/Olmen
Prijs: €80 per persoon
Inschrijvingen: Elke vergadering tot zaterdag 16 maart bij de eenheidsleiding
(Hert, Baribal of Lama) of bij voorkeur via overschrijving met vermelding
"Paaskamp + naam kind" op rekeningnummer BE40-0014-9451-4463
! Details zoals steeds in de kampfolder !
LEIDERSWEEKEND
Enkel voor VG's en leiding
Periode: van vrijdag 26 tot zondag 28 april
Locatie: Moulin de Kevret, rue Kevret 153, 5300 Andenne
Prijs: €30 per persoon
INTERCAMP
Enkel voor JVG's en VG's
Periode: vrijdag 17 mei 2013 tot maandag 20 mei 2013
Locatie: Cadier en Keer (bij Maastricht)
Prijs: nog te bepalen
Verdere info over deze activiteit mag u in februari verwachten
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GROOT KAMP
!!! Nieuwe kampperiode !!!
Locatie: Jeugdcamping VVV, Kattenbos z/n, 3920 Lommel
1ste periode: van maandag 29 juli 2013 tot donderdag 15 augustus 2013
Voor leiders, PL's & HPL's van de Jongverkenners-Jonggidsen, VerkennersGidsen en Stam
Prijs: €200
2de periode: van zondag 4 augustus 2013 tot woensdag 14 augustus 2013
Voor een deel van de Jongverkenners-Jonggidsen, voor Wolven en Teerpoten
Prijs: €150
Inschrijven: Elke vergadering tot zaterdag 22 juni, bij voorkeur via
overschrijving op BE40-0014-9451-4463
! Details zoals steeds in de kampfolder !
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!	
  BELANGRIJK	
  !	
  
WIJNVERKOOP
Zoals jullie reeds in de planning konden lezen, zal de wijn die vóór 25 november
besteld werd, op zaterdag 15 december aan de Muze geleverd worden. Jullie
zullen die zowel om 14h als om 17h kunnen afhalen.
Wie nog geen wijn of prosecco besteld heeft of wie nog wil bijbestellen, kan dat
nog het hele jaar door doen. Wij kunnen deze het ganse jaar door verkrijgen bij
onze leverancier. Wij verwachten van elke ouder een minimale inspanning om
6 flessen aan te kopen, deze wijnverkoop is immers van groot belang voor onze
werking en verdere ontwikkeling.
Wij willen bij deze dan ook de ouders bedanken die een extra inspanning doen
om van onze wijnverkoop telkens een succes te maken en meer, soms véél meer,
dan 6 flessen verkopen.
Om er toch namen en cijfers op te plakken, de volgende families verkochten
meer dan 100 (tot 180!) flessen vorig jaar:
Fam. Bostyn - Fam. Depoortere - Fam. Hostens - Fam. Stroo

PAELLA-AVOND
Net als vorig jaar zal er opnieuw een Paella-avond georganiseerd worden in
plaats van onze traditionele kaasavond. Deze zal doorgaan op zaterdag 16 maart
vanaf 18h30. De mensen die er vorig jaar bij waren zullen beamen dat het een
geweldige avond was met veel sfeer en uiteraard bijzonder lekkere paella. Er zal
uiteraard een alternatief voorzien worden voor zij die geen vlees of vis eten. De
leden die zullen gevierd worden op de Paella-avond zijn:
5 jaar: Merel Geyskens, Amelie Michiels, Marthe Michiels, Benno Mann, Aaron
Dierickx (Ambitieuze Vos)
15 jaar: Gertjan Elderweirdt
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Artikel	
  Herfstkamp	
  Teerpoten	
  
Zaterdag 27 oktober
Het was weer zo ver: het eerste kamp van het nieuwe scoutsjaar! Vol goede
moed vertrokken we om 9u naar onze nieuwe kampplaats in Oppiter-Bree, de
thuishaven van Kim Clijsters. Omdat het voor de nieuwe teerpoten altijd wat
moeilijk is om de eerste keer al onmiddellijk mee te gaan op kamp, waren er
vooral teerpootjes mee die al voor het tweede jaar bij ons zitten. Toch konden
we rekenen op een paar nieuwe vriendjes ook, zoals Lucas de Clercq en de
zusjes Säde en Mette Expeels, die er duidelijk heel veel zin in hadden! Na een
heel lange busrit kwamen we eindelijk aan op onze kampplaats en konden we
ons beginnen installeren. Dat was voor de teerpootjes wel een heel leuke
ervaring want ze mochten allemaal samen in 1 groot bed slapen (natuurlijk in de
gaten gehouden door Baloe en Raksha) ! Na onze lekkere boterhammen en een
middagdutje (de siësta, en niet fiësta Hathi!) mochten de teerpoten eindelijk
buiten spelen. Maar ze waren nog niet goed en wel verzameld, of ze kregen al
hoog bezoek van een prinses! Prinses Tiana had een kikker gekust in de hoop
dat hij in een prins zou veranderen, maar net voor de transformatie was ze de
kikker kwijtgeraakt. Tiana zag er zo verdrietig uit dat de teerpoten besloten haar
te helpen zoeken. Na een hele middag speuren hadden onze goede speurneuzen
de kikker echter nog steeds niet gevonden, en iedereen begon de zoektocht op te
geven. Tot de voodooheks, Mama Odie, hen vertelde dat Tiana helemaal geen
betoverde kikker gekust had! En de kikker zou dus ook nooit in een prins
veranderen… Maar Tiana vond het gelukkig niet erg en nu had ze er een nieuw
huisdier bij. Eind goed al goed dus en de teerpoten werden beloond met een
heerlijk vieruurtje. Na het lekkere koekje was het tijd om iets te leren over de
regeltjes van het kamp en hoe we onze bedden moeten opmaken. Iedereen lette
goed op, en in een mum van
tijd kon iedereen zijn
slaapzak op de juiste manier
opplooien. Er was dus nog
genoeg tijd om ook even ons
avondlied aan te leren,
waarbij
Xander
Vande
Walle een rare gewoonte
ontwikkelde…
Telkens
wanneer het liedje gedaan
was begon hij spontaan te
roepen hoe laat hij dacht dat
het was. Je zal de leiding toch
nog eens moeten uitleggen
waarom je dat deed Xander, want wij snappen er niks van, maar het was wel een
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leuke aanvulling op ons avondlied  Na het oefenen van onze liedjes mochten
we dan eindelijk gaan aanschuiven voor een lekker bord spaghetti, om daarna
weer onze stemmen te laten klinken tijdens een zangles. Deze werd gegeven
door Hathi en Ikki en de teerpoten zongen dan ook uit volle borst mee. Na de
zangles was het dan tijd voor een ongewone avondactiviteit voor de teerpoten:
een quiz! In 3 groepjes streden de teerpoten een hele avond om via opdrachten
en het beantwoorden van vragen de meeste punten te verdienen. En dat
“strijden” namen sommige onder ons wel héél letterlijk. Zo kon Aline Despriet
zich moeilijk bedwingen om de juiste antwoorden te roepen, wat soms voor de
andere groepen niet zo leuk was aangezien ze bijna alle antwoorden wist. Maar
gelukkige hadden de andere groepen ook een geheim wapen! Zo kon Elisabeth
Meersseman alle liedjes van Junior Eurosong uit volle borst meezingen en wist
Milan Van de Geuchte als geen ander hoe je een banaan met choco zo snel
mogelijk moet aflikken. Het was met andere woorden een heel spannende avond
en uiteindelijk won Team 1 onze allereerste Teerpotenquiz, waarvoor proficiat!
Moe maar voldaan konden onze teerpoten eindelijk hun bedje inkruipen, om
goed uit te rusten voor een volgende dag vol spelletjes…
Zondag 28 oktober
Zondagmorgen waren de teerpootjes als vroeg uit de veren! Met een leuke
turnles werden ze helemaal wakker
en na een lekker ontbijt waren ze
helemaal klaar voor de dag. Na de
inspectie vlogen we er dan ook
onmiddellijk in met het maken van
onze zeepjes. Dankzij de massale
steun en bijdragen van alle ouders
(waarvoor nogmaals dank!) hadden
we kilo’s en kilo’s zeep verzameld.
En daarvan moesten nieuwe zeepjes,
eigenhandig gekneed door onze
teerpootjes, gemaakt worden! Een heel karwei, dat kan vooral de leiding wel
beamen. Maar de teerpoten vonden het een leuke ervaring en het resultaat mag
er natuurlijk ook zijn! Na het maken van de zeepjes waren we lang bezig met het
wassen van de handen, om alle zeepresten weg te spoelen. Vooral Warre Deleu
nam dat heel serieus en na een wel heel lange wasbeurt waren zijn handen dan
ook het schoonst van iedereen. En dat was net op tijd, want van de stam kregen
we weer een heerlijke maaltijd voorgeschoteld. Na het lekkere eten en de siësta,
waarin o.a. Anna Meyskens en Säde Expeels de ene tekening na de andere
maakte voor de leiding, mochten de teerpoten hun handen weer vuil maken. Dit
keer niet om zeep te maken, maar om de nieuwe leiding te dopen! Het is de
gewoonten om op het groot kamp de nieuwe leiding reeds te verwelkomen, maar
dit jaar was de doop verschoven naar herfstkamp. Dus kregen ook de nieuwe
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teerpootjes de kans om Raksha, Baloe en Hathi te “versieren”. De teerpoten
moesten in drie groepen zo veel mogelijk ingrediënten verdienen om op het
einde van het spel de leiding mooi mee te maken. En ook nu mocht het resultaat
best gezien worden! Na het wassen, was het tijd voor een potje voetbal waarbij
Elisabeth Meersseman zich ontpopte tot sportcommentator van dienst. Haar
meest legendarische commentaar kwam er toen Aline Despriet een doelpunt
wou scoren (en ik citeer): “Aline gaat in actie!”. Misschien heeft Elisabeth wel
haar roeping gevonden… Na het avondeten en een spetterende zangles gegeven
door de JVG leiding, dachten de teerpoten dat ze een rustige avond tegemoet
gingen. Maar niks was minder waar! Na het eten van de snoepjes kregen ze
bezoek van de enige echte Tinkerbell. Zij kwam vertellen dat het Sprookjesbos
helemaal op stelten stond. En omdat de teerpoten de beste probleemoplossers
van de lage landen zijn, gingen ze mee op pad om orde op zaken te gaan stellen.
Het lukte ze heel goed om Merlijn te helpen bij het opladen van zijn toverstaf,
en ook Assespoester en haar stiefzus, die vreselijke ruzie hadden, kregen ze
succesvol gekalmeerd. Maar eens aangekomen bij de Boze Wolf bleek deze wel
héél hongerig te zijn. Wat begon als een gewoon spelletje “1-2-3 Wolfje” was
bijna uitgelopen op een vreetpartij, maar gelukkig bracht Tinkerbell de
teerpootjes net op tijd in veiligheid. Uitgeput konden de teerpoten dus in hun
warme slaapzak kruipen met gelukkig nog allemaal 10 vingers en 10 tenen.
Maandag 29 oktober
Toen we maandagmorgen opstonden kreeg de
hele tak een verrassing voorgeschoteld: Aline
Despriet en Milan Van de Geuchte waren
blijkbaar een koppeltje! Vakantieliefde bij de
teerpoten, het kan toch schoon zijn… Na de
turnles, het ontbijt en de inspectie was het tijd
voor een beetje morele opvoeding. Daarbij
wordt er altijd met de kinderen over een
bepaald onderwerp gesproken om te weten
hoe zij over bepaalde dingen denken.
Vandaag ging het over hoe de teerpoten
omgaan met dieren. De meeste wisten ons te
vertellen dat ze zelf vaak een heleboel
huisdieren hadden en dat ze die altijd heel
goed verzorgde. De verrassing van de dag kwam dan ook van Ikki, die
opbiechte dat ze als klein meisje ooit haar goudvis op de chauffage gelegd had!
Ze dacht dat haar vis koud had, maar de teerpoten wisten haar te vertellen dat
vissen in het water geen koud kunnen krijgen. Gelukkig had niemand van de
kindjes ooit al zo een stoot uitgestoken. Maar hét momentje van de dag kwam
van Matthew De Schryver die in een berengeluid een eend herkende… Een
beetje een rare gelijkenis, maar hij had dan ook nog nooit een beer in het echt
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gezien, zoals niemand van de teerpoten gelukkig. Na een heerlijke maaltijd met
overheerlijke aardappelbolletjes en een welverdiende siësta was het dan weer
tijd voor een spel, en dit keer een gezeldschapsspel: Monopoly! Door
verschillende opdrachten te doen konden de teerpoten geld verdienen en zo
moesten ze om het meeste huizen kopen. Tijden de opdrachten bleek dat Lara
Coppens, Aline Despriet en Matthew De Schryver als de beste het populaire
internetlied Gangnam Style konden zingen én dansen. De leiding was heel erg
onder de indruk van de uitstekende dansmoves. Waar Ko nog van onder de
indruk was, was de voorkeursopdracht van Anna Meyskens en Elisabeth
Meersseman. Zij stonden te popelen om een liefdesbrief te schrijven naar hun
voormalige leider Wontolla, die nu als Fret(je Kroketje) gekend staat. Fret was
heel erg gecharmeerd, maar helaas meisjes zullen jullie nog een paar jaartjes
moeten wachten… Toen de teerpoten al heel wat huizen verzameld hadden was
het tijd om de winnaars te kronen en dat waren Milan Van de Geuchte en Lars
Acke! Om weer een beetje op krachten te komen na het leuke spel gingen we
vlug een koekje eten om ons daarna lekker warm in de kamer te nestelen voor
het aanleren van de teerpooteisen. Milan Van de Geuchte herinnerde zich alles
nog heel goed van vorig jaar maar ook de andere teerpoten hadden niet veel
moeite met het leren van de wet, leuze en belofte. Ko kon dus snel overgaan
naar het aanleren van iets veel moeilijkers: het strikken van schoenveters! Want
zoals Lucas de Clercq al eerder te verstaan had gegeven (en ik citeer opnieuw):
“Veters knopen, dat is precies mijn ding niet!”, was veters knopen voor heel wat
teerpoten letterlijk en figuurlijk een struikelblok. Maar gelukkig zijn de
teerpoten allemaal heel snel van begrip en konden we al snel gaan eten, zonder
over onze veters te vallen! Na een sfeervolle zangles kregen de teerpoten ook
deze avond weer heel ongewoon bezoek. Door het slechte weer van die dag
waren de stippen van de paddenstoel van Kabouter Plop’s huisje gevallen. De
teerpoten gingen graag met hem op pad om ze terug te gaan verzamelen bij de
andere kabouters die ze reeds opgeraapt hadden. Gelukkig duurde de zoektocht
niet te lang, want het regende en Säde Expeels had wel heel koud! Zo koud
zelfs dat ze de kleren van Kabouter Smal moest aandoen. Maar eind goed al
goed en maar een klein beetje verkleumd konden de teerpootjes in hun warme
bedje kruipen.
Dinsdag 30 oktober
Toen de teerpootjes dinsdagmorgen opstonden zaten ze gelukkig vol energie! Na
een korte turnles, het ontbijt en de inspectie moesten ze immers de gevreesde
sportpoeven afleggen. Dit hield in dat ze 100m moesten sprinten en daarna
400m op uithouding moesten lopen. Ondanks het minder goede weer, of
misschien net daardoor, liep iedereen zeer goed, en sommigen zelfs bijzonder
snel! De drie snelste lopers op de 100m waren: Lars Acke, Alix Van Duyse en
Aline Despriet. Op de 400m waren dit: Aline Despriet, Lars Acke en
Matthew De Schryver. Maar omdat natuurlijk iedereen heel goed zijn best
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gedaan had, was iedereen aan het
rammelen van de honger! Gelukkig
konde de teerpootjes hun buikje
rondeten met lekkere rode kool en
daarna hun eten wat laten zakken
tijdens de siësta. Toen iedereen goed
uitgerust was en de regen was
weggeblazen, werd het weer tijd om
een beetje te voetballen. Maar dat was
buiten de Troetelbeertjes gerekend!
Troetelbeertje Vriendschap kwam de
hulp inroepen van de teerpoten omdat
zijn vriend, Troetelbeertje Zon, slecht geworden was. Hij had zelfs de pyjama’s
van de teerpoten gestolen! Dat konden de teerpoten natuurlijk niet laten
gebeuren en ze gingen onmiddellijk op pad om hun pyjama’s terug te halen.
Daarvoor moesten ze natuurlijk verschillende opdrachten uitvoeren, de een al
wat leuker dan de andere. Toen ze te horen kregen dat ze in ruil voor een tip hun
gezicht in een emmer water en vervolgens een emmer bloem moesten steken,
begonnen de teerpoten te twijfelen aan hoe graag ze hun pyjama eigelijk nodig
hadden. Misschien konden ze wel iets anders aandoen om te slapen..? Maar toen
ze ontdekten dat in de emmer met bloem snoepjes verstopt zaten, mondde dit uit
in een euforische dans mét bijpassend lied! Nadat iedereen zijn “extra kantine”
gekregen had en ze Troetelbeertje Zon eindelijk gevonden hadden, betoverden
ze hem weer, zodat hij weer een lieve en vriendelijke beer werd. Maar helaas, de
pyjama’s waren voorgoed verdwenen… Of toch niet? Want na het wassen,
avondeten en zangles kregen ze onverwacht bezoek van vier Haloween
monsters! Die vertelden dat ze de pyjama’s van de teerpoten gestolen hadden
van de Troetelbeertje. Als de teerpoten deze terug wouden, moesten ze Het pad
der Dood volgen… Gelukkig zijn onze teerpoten uit het juiste hout gesneden en
durfde ze de tocht aan, sommige zelfs dapper in hun eentje! Voelen aan
wormen, bloed drinken en door het gat naar de hel kruipen, ze deden het
allemaal zonder verpinken. Enkel Warre Deleu had een beetje moeite met het
drinken van bloed, maar gelukkig kwam Xander Vande Walle hem snel
redden. Toen Xander zijn beker ophad en Warre verzekerd had dat het gewoon
“dat lekker rood drankje dat naar snoepjes smaakt” was, had ook Warre geen
probleem meer met de verdere tocht. Zo had iedereen zijn pyjama terug
verdiend, en dat was maar net op tijd want de teerpootjes vielen om van de
slaap. Dus kropen ze voor een laatste keer in hun slaapzak om zich goed uit te
rusten voor de reis naar huis…
Woensdag 31 oktober
De laatste morgen waren de teerpootjes al vroeg wakker. Iedereen was
enthousiast om de leuke kampverhalen aan de mama’s en papa’s te gaan
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vertellen. Na een actieve turnles en een laatste ontbijt waren de valiezen dan ook
snel gemaakt. Iedereen was klaar om naar huis te gaan, dus het wachten op de
bus kon beginnen. Om de tijd een beetje te doden speelden de teerpootjes nog
veel leuke spelletjes met Hathi, Ikki en Ko. Daarna konden we genieten van
een laatste middagmaal: heerlijke raviolli. Maar niet iedereen vond het even
lekker, en zeker Lara Coppens en Lucas De Clercq hadden niet veel zin om
hun kommetje leeg te eten. Nadat ze ontdekt hadden dat de wespen die de
regenbuien overleefd hadden hun raviollo ook wel lekker vonden, konden de
twee teerpootjes nog nauwelijks een hap binnen krijgen. Maar gelukkig kon
Raksha de wesp snel verjagen en konden ook Lara en Lucas samen hun
middagmaal opeten. Na het eten was het dan even tijd voor de Dag der Raden.
Daarbij overloopt de leiding met de teerpoten het hele kamp, om te weten te
komen wat de teerpoten er van vonden. Gelukkig duurde dit niet al te lang, want
voor we het wisten…waren de bussen gearriveerd! Nadat we snel het
afscheidslied gezongen hadden met de hele eenheid begon de lange tocht terug
naar de mama’s, papa’s en onze eigen bedjes…
Dat het een spetterend kamp was, zullen de ouders wel al gehoord hebben van
hun kleine teerpootjes die mee waren op kamp. Maar ook de leiding vond het
een geslaagde vijf dagen! Daarom willen wij ook graag de Stam bedanken die
ons het hele kamp lekker eten gegeven heeft. Daarnaast bedanken wij natuurlijk
ook de eenheidsleiding voor de organisatie van het kamp. Door al deze mensen
was het een geslaagd herfstkamp, waarvoor hartelijk bedankt! We hopen dat net
zoals de leiding ook jullie, liefste teerpootjes, niet meer kunnen wachten tot we
op paaskamp mogen!
Jullie verslaggeefster vanuit het dorp van Kim Clijsters,
Raksha
Scherpzinnige Hinde
Takleidster Teerpoten
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Programma	
  Teerpoten	
  	
  
5 januari 2013
Geen vergadering
12 januari 2013, 14u tot 17u30
Om het nieuwe jaar in te zetten spelen we vandaag heel veel leuke spelletjes!
Daarnaast herhalen we ook even de teerpooteisen en jungledieren. Vergeet geen
centjes voor een cola en een koekje.
19 januari 2013, 14u tot 17u30
Vandaag gaan we op bezoek bij een Bekende Gentenaar. We gaan naar een
spetterende show van Pierke Pierlala! We verzamelen reeds aan de Muze om
13u45, zorg zeker dat je op tijd bent. Breng allemaal ook 5 euro mee voor de
inkom, een cola en een lekker verrassing.
26 januari 2013
Geen vergadering
2 februari 2013, 10u tot 17u30
Vandaag trekken we nog eens naar ons groot terrein in Wondelgem. We spelen
heel veel leuke spelletjes en ook een groot spel samen met de wolven. Trek dus
allemaal maar jullie warme scoutstruien en stevige schoenen aan, want er staat
een dag vol bosplezier op het programma! Vergeet geen lunchpakket, regenjas,
tramkaart en centjes voor een cola.
9 februari 2013
Geen vergadering
16 februari 2013
Geen vergadering
23 februari 2013, 14u tot 17u30
Deze zaterdag maken we een tochtje door Gent, en niet zomaar een tochtje! We
leren alles over het volgen van sporen en gaan daarna eens tonen hoe goed we
opgelet hebben. Breng zeker een regenjas mee en centjes voor een cola en
koekje.
2 maart 2013, 10u tot 17u30
Vandaag trekken we naar Antwerpen voor een dag vol dierenplezier! We
bezoeken Aquatopia en de Zoo van Antwerpen, allemaal op 1 dag. We spreken
af aan het station Gent St-Pieters om 09u45. We verzamelen ’s avonds ook
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terug aan het station om 17u30. Vergeet allemaal geen lunchpakket mee te
brengen!
9 maart 2013, 14u tot 17u30
Vandaag trekken we het centrum in met Ko en Ikki. Zij zullen ons iets meer
leren over alle mooie gebouwen die we in onze eigen stad kunnen bewonderen.
Breng voor de zekerheid een regenjas mee en vergeet ook geen centjes voor een
cola en een koek.
16 maart 2013, 14u tot 17u
Deze zaterdag luisteren we naar het tweede verhaal van Jungleboek. Daarnaast
spelen we ook veel spelletjes. Breng allemaal zeker geld mee voor een cola en
koekje. En vergeet niet, vandaag stoppen we al om 17u want ’s avonds is het
onze paella avond!
30 maart 2013 tot 3 april 2013
Paaskamp
20 april 2013, 10u tot 17u30
Het paaskamp ligt nog maar net achter ons, of de leiding heeft al weer iets leuk
voor jullie in petto! Waar we vandaag heen gaan blijft nog even geheim, maar
we kunnen wel al zeggen dat jullie een lunchpakket en 5 euro moeten
bijhebben…
Raksha
Scherpzinnige Hinde
Takleidster Teerpoten

teerpoten@dezwaluw.org
0473/57.14.30
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Artikel	
  Herfstkamp	
  Wolven	
  
Zaterdag 27/10/2012
Goedgezind en vol met energie verzamelden we om stipt half negen in
Wondelgem. Vlug de valiezen inladen, nog even naar het toilet, dan nog de
mama en papa een kus geven, en weg waren we. Na een lange rit doorheen ons
kleine Belgenlandje, kwamen we eindelijk toe in Bree. Iedereen kreeg een
slaapplaats toegewezen en de vreugde was bijzonder groot toen de wolven zagen
dat ze allemaal in 1 groot bed mochten slapen. Na het installeren en veranderen
van outfit, was het eindelijk tijd om onze boterhammen te verorberen. ’s
Middags al moesten de wolven hun goed hart tonen, toen de prins hen om hulp
kwam vragen. Zijn geliefde prinses Kees was namelijk ontvoerd door een
ontsnapte gevangene en hij kon niet leven zonder haar. Gelukkige waren de
wolven bereid om hem te helpen. Na enkele opdrachten, waar vuil worden de
enigste optie was, slaagden de wolven erin om prinses Kees te bevrijden. Eind
goed, al goed. Na een heerlijk vier-uurtje was het tijd om nog eens enkele
kampregels te overlopen. Nu het serieuze achter de rug was, konden we onze
baseball-talenten bovenhalen. Bij sommigen was dat talent duidelijk aanwezig,
zoals bij Maïté Van Laere, bij anderen was dat ‘talent’ redelijk ver te zoeken
(ik zal hier maar geen namen noemen ). Uitgeput van al dat lopen, slaan en
vangen mochten we onze voetjes onder tafel schuiven en genieten van een
heerlijk bord spaghetti. Een zangles en een verhaal later was het tijd om ons
avondkledij aan te trekken. Matisse Dewever had zijn boevakmuts
aangetrokken, maar volgens mij heet dat nog steeds een bivakmuts. Nu ja, we
begrepen hem wel . Buiten verzameld in een u-formatie ging Akela juist een
spel uitleggen wanneer er een weerwolf haar beet en meenam. Even was er
paniek, maar gelukkig was
Matti daar. Matti was een
Hollandse dame die zich
specialiseerde
in
weerwolven. Zij kon de
wolven helpen om Akela
terug te vinden en te
voorkomen dat ze zou
veranderen in een weerwolf.
Daarvoor moesten ze eerst
naar Burt, de nerd. Hier
konden de wolven een
ingrediënt verdienen voor
het
drankje
dat
de
transformatie
zou
tegenhouden. Goed als de wolven zijn, werd de opdracht perfect uitgevoerd, dus
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het eerste ingrediënt was binnen. Vervolgens moesten ze naar de heks en de
tovenaar om een tweede ingrediënt te krijgen. Uiteraard verliep ook hier alles
vlot en het tweede ingrediënt was snel verdiend. Het laatste wat ze nodig
hadden, konden ze krijgen bij de elf. Alweer werd het ingrediënt zonder
problemen verworven. Nu was het enkel nog een kwestie van alle ingrediënten
samen te voegen en te geven aan Akela. Op de terugweg naar de chalet vonden
ze Akela, die al in de beginfase van de transformatie zat. De wolven gaven snel
het drankje aan Akela in de hoop dat het nog niet te laat was. En gelukkig, even
later was Akela weer de oude en konden de wolven met een gerust hart in hun
bedje kruipen.
Zondag 28/10/2012
Zondag werden de wolven gewekt door Chil. Na een leuke turnles kregen de
wolven een lekker ontbijt om de dag te starten. Daarna maakten ze zoals
gewoonlijk hun inspectie in orde, waarna ze een diep gesprek voerden over
armoede. ’s Middags stonden er weer heel wat lekkers op het menu, wat
iedereen wel kon smaken. Even siësten en dan was het tijd voor het grote
EHBO-spel, een spel dat iedereen kent en waarnaar er wordt uitgekeken. Bij dit
spel werden de wolven in drie groepen werden en door middel van een
doorschuifsysteem was iedere groep om de beurt dokter, gewonde en
ambulancier. Dit spel staat gekend om zijn lopen, toch wanneer men
ambulancier is, dus het vier-uurtje was broodnodig. Nu ons energiepeil weer zijn
maximum had bereikt, konden we ons volledig laten gaan tijdens de kleine
spelen. Door het slechte weer buiten besloten we om vanavond binnen te blijven
en enkele leuke spelletjes zoals uitbeelden en pictionary te spelen. Sommige
wolven, zoals Anna Boogaerts en Saar Lermytte, deden dat zeer goed en
mochten dan ook regelmatig naar voren komen. Ook Akela deed het goed, al
was dat vaak gewoon puur geluk. Na deze leuke tweede dag van kamp was het
dan weer tijd om onder de wol te kruipen. Deze avond behaalden Mona
Deschrijver en Matisse Dewever welverdiend hun wolfje!
Maandag 29/10/2012
“Wolven opstaaaaaaan” klonk er door de gang. Een nieuwe dag was
aangebroken. Na de turnles van Akela en een lekker ontbijt konden alle wolven
er weer tegenaan. Dat was zeker nodig want de wolven moesten hun gaan
bewijzen tijdens de sportproeven vandaag. De eerste- en tweedejaars lopen eerst
zo snel mogelijk 60m en daarna lopen de laatstejaars 100m. Als laatste loopt
iedereen de vermoeiende 400m. Hier de resultaten:
60m
1e: Louis Maes (9“68)
2e: Gil Declercq (11“58)
3e: Marie Eggermont (11“61)

100m
1e: Margot Despriet (18“41)
2e: Leon Tack (18“66)
3e: Mel Van Rompay (19“22)
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400m
1e: Louis Maes (1’24”05)
2e: Margot Despriet (1’25”42)
3e: Leon Tack (1’26”10)
Na deze vermoeiende inspanning was het
tijd om onze maagjes weer eens te vullen
met veel lekkers. Vandaag stonden op het
menu: aardappelkroketjes! “Mmmmm”
klonk er door de eetzaal. Na onze buikjes
vol te hebben gegeten was het tijd om
even te rusten. Toen iedereen terug
uitgerust buiten stond kwamen plots
Catwoman en Batman aangewandeld in
hevige ruzie. Ze geraakten er maar niet
uit wie de beste is. De wolven besloten
zich in 2 groepen op te splitsen waarbij
de ene Catwoman hielp en de andere Batman. Elke groep probeerde door middel
van iets zoals zeeslag de stad van de ander te vernietigen. Bij een van de
opdrachten moest Muna Mann de gangnamstyle dans doen die ze uitzonderlijk
goed kon. Uiteindelijk won het team van Catwoman, wat vooral te danken was
aan Jannes Depoortere zijn zeer uitgedachte tactiek. Na het 4-uurtje, enkele
kleine spelen en het avondeten was het tijd voor een zangles van onze Chil
waarbij iedereen luidkeels mee zong zoals gewoonlijk. Nadien kwam een
spannend verhaal over de clown ‘It’ waarbij enkelen onder ons toch een beetje
bang werden, nietwaar Quincy De Boever? Na een lekkere kantine stond
iedereen weer buiten. Plots kwam Jacala gillend aangelopen met 4 crimi clowns
die achter haar aanliepen. Direct schoot een inspecteur de wolven te hulp die
samen met hen een dode Jacala vond. De inspecteur kreeg om de zoveel tijd een
sms met daarin een opdracht die de wolven moesten uitvoeren om de dader
gevangen te nemen. Bij een van de opdrachten moest iedereen naar geld sluipen,
maar in plaats daarvan lagen Quincy De Boever, Pauline Van Hoecke en Lena
Bernaerts elkaar te knuffelen op de grond, dat vonden ze blijkbaar gezelliger.
Maar eind goed al goed, de wolven vonden de daders en Jacala werd toch nog
gered in het ziekenhuis. Hierna was het alweer tijd om de oogjes te sluiten.
Dinsdag 30/10/2012
‘Opstaaaaaaaaaaan!’, zo weergalmde de stem van Akela door de gangen. Een
beetje meer vermoeid dan de andere dagen stapten de Wolven uit bed. Dit was
niet onbegrijpelijk aangezien we al een kamp vol actieve spelen achter de rug
hadden. Deze ochtend begon met een turnles van Kaa die ons de danspassen van
Chil leerde, die hij al een heel kamp aan het demonstreren was. We dansten de
zielen uit ons lijf. Gelukkig konden we de lekker boterhammen al ruiken en
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snelden we naar het ontbijt om te smullen. Het einde van deze lekkere maaltijd
was inzicht, en dan weet elke goede wolf dat het tijd is om zijn inspectie te
maken en zich te wassen. De rest van de voormiddag vulden we met potje pas en
vrij spel. Bij potje pas is het de bedoeling om te bal weg te schoppen in het
midden van het bos zonder dat de bewaker je ziet. Jannes Depoortere
probeerde met allerlei tactieken de bewaker te omzeilen, maar zijn
ploegmakkers vonden steeds een manier om die toch te verprutsen. Tot grote
frustratie van Jannes! Dit alles werd gevolgd door een warme maaltijd en een
middagdutje. Hierna was het tijd voor een middagspel, joepie! We moesten per
ploegje geld verdienen om een zo groot en trendy mogelijk café te bouwen. Het
ploegje dat hier duidelijk de betere in was door vastberadenheid, intelligentie en
de nodig portie aan sluwheid, was het ploegje van Ilona Lust. Het was tijd om
onze engerievoorraad aan te vullen met een 4-uurtje. Onze namiddag en avond
bestond uit honkbal, avondeten, zangles en een verhaal. Na een hele poos van al
dat leuk vermaak, was de tijd aangebroken voor ons avondspel. We kregen
bezoek van niemand minder dan onze premier. Hij kwam ons melden dat België
bedreigd werd door terroristen en hij vroeg onze hulp om te voorkomen dat
België plat gebombardeerd werd. De wolven gooiden met verfpropjes, maakten
bommen onschadelijk en schakelden de terroristen uit met onze eigen bommen!
Gelukkig was het de wolven na veel bloed, zweet en tranen gelukt deze dreiging
de kop in te drukken. We konden weer op onze beide oren slapen. Droom zacht.
Woensdag 31/10/2012
Voor de laatste keer van het
kamp gingen we van hmmmmm,
lekker warm naar Brrrrrrr.
Gingen
we
van
onze
overheerlijke warme slaapzalen
naar de toch wel redelijk frisse
buitenlucht. Nu een echte scout
gaat door weer en wind!! En wij
maakten daar zeker geen
uitzondering op. Er zijn twee
dingen die je kan doen om je te
weren tegen de kou. Ten eerste
voldoende kleren aandoen, hoe meer lagen hoe beter, zo had Saar Lermytte
maar liefst zes volle lagen aangetrokken! Ten tweede kan je je volledig smijten
in de dagelijkse ochtend turnles. En dat hadden de wolven maar al te best
begrepen. Zo wild en energiek hebben we ze nog nooit gezien. Nadat de
spiertjes (en hopelijk ook de rest van ons lichaam) opgewarmd waren, konden
we rap naar binnen om onze energievaten weer aan te vullen. Vandaag hadden
we geluk, het was de gezonde variant van de boterham……rozijnenbrood en
heerlijke, fantastische warme chocomelk joeeeepppiedepooepie!!!! Met onze
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batterijen 100 procent opgeladen mochten we (spijtig genoeg) alweer beginnen
met de opkuis. Eerst een klein kattenwasje en dan die kleren in die valies. Door
de grote zelfstandigheid die heerst in het wolvenkamp en de zeer hulpverlenende
nestleiders (waarvoor onze dank) was dit karweitje al rap afgehandeld en
konden we ons nog, voor de uren die ons resten, richten op leukere dingen.
Lachen, gieren, brullen maar vooral veel spelen. Na de ravioli en de dag der
raden (evaluatie van het kamp) was het alweer tijd voor het afscheidslied. ‘Er
moet nu toch vaarwel gezegd en voor altijd vaarwel…’ en dan de nodige
kneepjes. Hierbij had Lena Bernaerts het toch wel hard te verduren, maar als
een flinke en sterke meid besloot ze om het nadeel van naast een leider te staan
om te draaien in een voordeel en gelegenheid van poets wederom poets. Een
kans waarop je eindelijk met al je kracht de leiding kan terugpakken voor al die
plagerijen en zijn hand verpletteren. Nu rap de bus in en richting Wondelgem,
Viaductstraat. Aankomst een beetje vroeger dan verwacht, maar dat maakte het
terugzien van de mama’s (en de papa’s) des te spannender.
Ziezo het eerste kamp van het jaar zit er alweer op hopelijk hadden jullie het
even naar jullie zin als wij!!!
Als laatste zouden we graag de eenheidsleiding bedanken voor dit kamp en de
stam voor al het lekkere eten!
Groetjes,
jullie leidersteam
Akela, Kaa, Baloe, Bagheera, Chil en Mor
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Lukt het jullie dit kruiswoordraadsel over het herfstkamp in te vullen?

1. Criminele bende die is opgepakt dankzij de wolven en de inspecteur.
2. Dit jaar gingen we op kamp te Bree/ ….
3. Snelste wolf op de 400m.
4. Voor deze sport heeft de leiding zich speciaal omgekleed.
5. De laatste dag kregen we dit bij het ontbijt.
6. We waren dit kamp met zeer weinig …
7. Op deze dag is het steeds morele opvoeding.
8. Dit maken we elke ochtend.
9. Dit was het eerste kamp bij de wolven voor deze lieve leidster.
10. Bij deze sport is het belangrijk de bal te raken, maar dat kan soms
moeilijk zijn.
11. Bij zeeslag is het belangrijk dat je dit hebt. (tip: het begint met een ‘T’ en
Jannes was daar zeer goed in)
12. Deze superheldin is toch wel beter dan Batman .
13. Met dit woord werden de wolven elke ochtend gewekt.
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Programma	
  Wolven	
  	
  
Zaterdag 05/01/2013
Geen vergadering.
Zaterdag 12/01/2013
14h – 17h30. We starten het nieuwe jaar met een rustigere vergadering. Vandaag
houden we een gezellige filmnamiddag.
Meebrengen: dikke jas + €0.50
Zaterdag 19/01/2013
14h – 17h30. Door al dat studeren is de creativiteit van de leiding wat uitgeblust.
Het is vandaag aan jullie om een leuk spel te maken. Maar eerst zullen jullie
leren hoe dat moet. Verder gaan we de dans van Baloe dansen.
Meebrengen: dikke jas + €0.50
Zaterdag 26/01/2013
Geen vergadering.
Zaterdag 02/02/2013
10h – 17h30. Samengevat in 1 woord: plons! Afspraak om 10h aan zwembad
Rooigem (Peerstraat 1, 9000 Gent). Daarna trekken we naar de Wondelgemse
bossen en spelen een groot bosspel.
Meebrengen: Zwemgerief + lunchpakket + tram-/buskaart + € 5 + dikke jas
Zaterdag 09/02/2013
Geen vergadering.
Zaterdag 16/02/2013
Geen vergadering.
Zaterdag 23/02/2013
14h – 17h30. We herdenken de stichter van de scouts, Baden Powell. We spelen
ook veel spelletjes.
Meebrengen: dikke jas + €0.50
Zaterdag 02/03/2013
10h – 17h30. Jacala en Akela zullen jullie vandaag door de stad gidsen.
Uiteraard gaan we ook veel spelen.
Meebrengen: lunchpakket + dikke jas + €0.50
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Zaterdag 09/03/2013
14h – 17h30. - - / - - - / ° - ° / ° ° ° / ° Als je dit kan ontcijferen, weet je al waar
we het vandaag over zullen hebben.
Meebrengen: regenvest + €0.50
Zaterdag 16/03/2013
14h – 17h. Ooit al eens verloren gelopen? Dat was dan je laatste keer, want we
leren vandaag onze weg vinden met een kaart en kompas.
Meebrengen: €0.50 + regenvest
Zaterdag 23/03/2013
Geen vergadering.
PAASKAMP 30/03/2013 – 03/04/2013 (voor meer info zie kampfolder)
Zaterdag 06/04/2013
Geen vergadering.
Zaterdag 13/04/2013
Geen vergadering.
Zaterdag 20/04/2013
10h – 17h30.Vandaag leren we hoe we een gewonde moeten verzorgen. We
trekken ook de stad in om koekjes te verkopen.
Meebrengen: lunchpakket + regenvest + €0.50
Zaterdag 27/04/2013
Geen vergadering.
Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet
Akela vooraf te verwittigen met een telefoontje of email.
Akela
Correcte Mees
Takleidster van de wolven

mees@dezwaluw.org
Tel.: 0472/33.20.27
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Artikel	
  Herfstkamp	
  JVG	
   	
  
Zaterdag 27 oktober 2012
Start van de herfstvakantie, dus ook de start van ons Herfstkamp. Omdat het een
ander terrein was dan de andere keren moest iedereen net dat ietsje vroeger uit
zijn bed want we moesten al vertrekken om negen uur stipt. Zo gezegd zo
gedaan: iedereen was er wat vroeger dus konden we op tijd vertrekken,
natuurlijk pas na het dag zeggen aan de mama’s en papa’s. Eenmaal
aangekomen na de 2 uur lange rit konden de jvg’s hun valiezen in hun kamers
gaan leggen. Maar natuurlijk zou het geen kamp zijn voor de jvg’s als we het
niet in traditie zouden inzetten door op tocht te gaan. Op deze tocht was er een
lekker verwenextraatje voorzien door de leiding: chips, snoepjes, cola en andere
sneukelingen, maar niet zomaar! Per zak of fles die werden open gedaan,
werden er 30 minuten bij hun totale tochttijd bijgeteld. Toen iedereen gepakt en
gezakt stond voor de tocht, konden ze vertrekken. Eenmaal aangekomen op punt
1 mochten ze allemaal hun lekkere boterhammetjes op eten! Na hun eten
mochten ze direct beginnen aan het zoeken van het volgende punt door het
oplossen van een sudoku maar voor de mindere sudokuers was er ook de optie
om het volgende punt gewoon te vragen in ruil voor 30 minuten straftijd.
Ondanks het dilemma kozen er veel voor het oplossen van de sudoku maar dat
resulteerde over het algemeen toch in een langere tijd dan dertig minuutjes.
Uiteindelijk kregen alle patrouilles het volgende punt te pakken en konden ze
verder op tocht vertrekken. Op punt 3 bleek Balder Mervillie een echte
snotneus te zijn! Letterlijk dan! Want er kwam een lopende straal snot uit zijn
neus die een groot deel van de roomer bedekte die hij ook vast had.
Bij het aankomen van de herten op het kampterrein werden ze overrompeld door
de leeuwen die hun wijsmaakten dat ze alle lekkernijtjes nu gewoon mocht
opgegeten en gedronken worden. Dit bleek een sluwe leeuwenlist te zijn
waarmee ze wilden bekomen dat hun straftijd, opgelopen door al dat lekkers
onderweg, dezelfde zou zijn! Maar al bij al is de tocht vlotjes verlopen en kwam
de laatste patrouille om 18u15 op het kampterrein binnen. Omdat de jvg’s snel
moesten vertrekken op tocht en dus geen kans hadden gehad om hun valies uit te
pakken kregen ze nu wat tijd. Die eerste avond bleek ook dat de jvg’s nog in
conditie en op tempo moesten komen want de meesten waren al ‘moetjes’.
Geen avondspel maar de eerste jaars kregen wel de mogelijkheid om hun hoed
af te leggen. Diegene dit behaald hebben zijn:
Balder Mervillie, Gilles Dewever, Lotte Bracke, Marthe Theunissen,
Paulien Mens, Robin Vercauteren, Seppe Van De Walle en last but not least
Simon Meyskens.
Zij mogen nu allemaal een hoed aanschaffen en kunnen beginnen met het
afleggen om uiteindelijk hun totem te behalen.
Iedereen kroop in bed en viel als een blok in slaap.
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Zondag 28 oktober 2012
Ondanks dat de jvg’s een uurtje langer mochten slapen door het wisselen naar
het winteruur, was het nog altijd moeilijk om uit hun bedjes te geraken omdat ze
zich nog allemaal wat moe voelden van de tocht. Maar na een turnles van onze
enig en echte Fret kwam de energie al snel weer boven. Na het ontbijt en de
inspectie konden we beginnen aan de morele opvoeding met als thema: het
verschil tussen macht en gezag. Hierbij kwamen de jvg’s gezamenlijk tot de
conclusie dat macht iets is dat iedereen kan krijgen en gezag iets is dat je moet
afdwingen. Na deze filosofische morele opvoeding aten we binnen lekker warm
eten. Eenmaal 2 uur aangebroken, startten we aan het middagspel: “Monopoly
voetbal”: waarbij het de bedoeling was om zoveel mogelijk voetbalploegen te
kopen. Hierbij overwon het groepje Febe Declerq. Na afloop van het spel
verdeelden de jvg’s zich in 2 groepen: de groep met de winnaars van het
middagspel en de groep met de verliezers van dit middagspel. Deze twee
groepen streden tegen elkaar in een echte voetbalmatch. Dit werd gespeeld op
een echt voetbalveld vlakbij het kampterrein. De match was spannend maar toch
kwamen de winnaars van het middagspel er opnieuw als triomfators uit. Na deze
vrij lange voetbalmatch gingen we eten. Eerst kregen de jvg’s echter nog een
uitleg over de hiërarchie van de Zwaluw als voorgerecht op hun bord. Maar dit
verteerde gemakkelijk en hierna was het tijd om echt te genieten van het lekkere
eten van de stam. Nadien volgde een zangsessie van onze lieftallige Arasari.
Nog nagenietend werden we plots geconfronteerd met het meest
verschrikkelijke: Marthe Theunissen werd ontvoerd door Darth Fader. Hij koos
haar als opvolgster omdat hijzelf al oud en verzwakt was! Een gedroomde
missie voor de jvg’s: tijdig Marthe Theunissen uit de klauwen van Darth Fader
redden.
Hiervoor moesten de jvg’s een lightsaber verzamelen en the force aanleren van
Yoda. Eenmaal dat ze deze 2
skills onder de knie hadden, waren
Darth Fader en zijn compaan geen
waardige tegenstander meer en
konden ze met overmacht Marthe
Theunissen redden van de "Dark
Side". Nadien moesten ze toch wel
effe ontnuchteren van de dark side
en er werd gekozen voor het
bedje!. Ondanks deze turbulente
avond kroop iedereen veilig en
wel in zijn nestje met als
achterliggende
gedachte:
“ochtendstond heeft goud in de
mond”.
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Maandag 29 oktober 2012
Dag 3 werd ingezet zoals de vorige dagen: wakker schudden van de jvg’s en een
fikse turnles! Vandaag geleid door Giraf die er goed voor zorgde dat iedereen
weer scherp stond voor de rest van de dag. Na het ontbijt en de inspectie was het
tijd om twee van ons meest geliefde technieken naar boven te halen:
commandokoord en apebrug. Na een theoretische uitleg over deze twee
technieken van Arasari en Giraf kon men de kennis direct toepassen in de
praktijk. De apebrug ging bij de meesten redelijk vlot maar sommigen vonden
het toch wel wat moeilijk om de zogenaamde Y A techniek toe te passen.
Gelukkig geldt dat oefening kunst baart en na een paar keer proberen, ging het al
veel beter. Nadat iedereen zich min of meer volleerd voelde, namen we de, vrij
lange, terugweg vanuit het speelbos naar het kampterrein. Daar aangekomen
konden we aanschuiven voor weeral een heerlijke maaltijd klaargemaakt door de
stam. Hierna konden de jvg’s genieten van hun siësta. Na de siësta was het tijd
voor een nieuw middagspel: Casino Royal. Hierbij was het de bedoeling om een
zo chique mogelijk casino te maken. Door allerlei opdrachtjes te vervullen, was
het mogelijk om geld te verdienen om hiermee spullen te kopen voor in hun
casino. Degene die dan uiteindelijk aan de grootste waarde spullen had gekocht,
overwon. De nipte winnaar was Gilles Dewever, die dit vooral te danken had
aan het geluk dat hem overkwam bij het gokspelletje aan het begin van de
middag. Na het middagspel mochten de Jvg’s hun sportschoentjes aantrekken
voor de sportproeven. We begonnen met de 100 meter sprint en daarna die van
400 meter.
100 meter:
Marthe Theunissen
Gilles Dewever
Sam Hostens

17seconden 11 hondersten
17seconden 30 hondersten
17seconden 78 hondersten

400 meter:
Gilles Dewever
Arne Bovyn
Maarten Depoortere

1minuut 26 seconden
1minuut 29 seconden
1minuut 29 seconden

Tijdens deze twee onderdelen had Maja Demuynck een sleutel gevonden en dit
bracht Simon Meyskens ertoe om zijn eigen versie van Gangnamstyle te
brengen. Die luidde als volgt: Oppasleuteldief! Natuurlijk ook met het
bijhorende dansje. Door de uitputtende sprintjes, waar het tenslotte om draaide,
kregen de jvg’s een grote honger. Dit kon natuurlijk maar op één manier worden
opgelost: en dat is door te gaan eten!
Hierna kregen ze zangles van Valk.
Nadien volgde de dagelijkse kantine en daarna moest er buiten verzameld
worden want het was tijd voor wapensmokkeling. Hierbij was het de bedoeling
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om een wapen aan te kopen en dat dan aan een betere prijs te verkopen. Dit spel
werd gewonnen door Arne Bovyn, maar Bruno De Vos was wel duidelijk de
beste onderhandelaar. Hierna mochten de Jvg’s in hun bedje kruipen want ze
hadden hun slaap nodig voor de laatste dag.
Dinsdag 30 oktober 2012
Na het wakker maken van de jvg’s en een
ongelofelijk professionele turnles gegeven
door mezelf, Bunzing, konden we weer
lekker ontbijten in de eetzaal. Het puntje
dat na het ontbijt op onze dagelijkse
routine diende te worden aangevinkt, was
de inspectie. Zoals gewoonlijk verliep
deze weer vlekkeloos. Hierna kregen de
jvg’s de techniek vuren. Net zoals bij het
commandokoord en de apebrug volgde
eerst de theorie en daarna de praktijk.
Maar door het slechte weer ging dit deze
keer niet van een leien dakje. Dit kwam
grotendeels doordat alles doorregend was
en er enkel nat hout te vinden was. Maar
de Vossen patrouille toonden aan dat dit
probleem voor hen eenvoudig op te lossen
was en brachten als eersten hun vuurtje aan de gang. Hierna volgde bij de andere
patrouilles ook al snel de eerste vlammen en de juiste rooksignalen. Maar
uiteindelijk waren de Vossen en de Luipaarden de enigen die hun eitjes
daadwerkelijk konden klaarmaken. Maar als troost, omdat ze hun maagjes niet
konden vullen met zelf gekookte
eitjes, konden de andere jvg’s hun
maagjes gaan vullen met het
middageten. Hierna moesten we al
bijna direct vertrekken naar een
zandvlakte die op ongeveer
twintigtal minuutjes wandelafstand
gelegen lag van ons kampterrein.
Daar aangekomen werd het spel
genaamd: "the battle of Jericho"
uitgelegd. De bedoeling ervan was
om met je patrouille verschillende
opdrachten zo snel mogelijk te
volbrengen. Bovendien mocht je
pas door naar de volgende opdracht
als je de eerst ontvangen
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opdrachten had uitgevoerd. Dit middagspel werd gewonnen door de Vossen die
de meeste proeven vervulden.
Na het middagspel hebben we op dezelfde locatie de twee andere onderdelen
van de sportproeven afgewerkt: verspringen. Eenmaal hiermee klaar, konden we
ons lekker vieruurtje opeten en terugkeren naar het kampterrein. Daar
aangekomen was het tijd voor het avondmaal dat verteerd werd door middel van
een stemmige zangles, deze keer voorbereid door de vg’s. Na de zangles kregen
de jvg’s nog een paar lekkere snoepjes en mochten ze zich gaan klaarmaken
voor het avondspel. Dit avondspel werd samengespeeld met de vg’s en hiervoor
werden de jvg’s en vg’s in twee gemengde groepen verdeeld. Het was de
bedoeling om zoveel mogelijk ballonen te verzamelen uit het andere team zijn
kamp of door opdrachten te doen. De winnaars van dit spel waren de
groepsleden van Arasari. Hierna keerden we allemaal gezamenlijk terug om
samen nog het avondlied te zingen en toen mochten ze voor de laatste nacht met
het gezicht richting Melkweg indommelen.
Woensdag 31 oktober 2012
Net zoals de vorige 3 dagen werden de jvg’s wakker gemaakt door de leiding,
maar ze kregen direct een extra taakje: hun uniform aandoen. Dit was omdat we
vandaag naar huis gingen. Maar eerst en vooral kregen ze nog een turnles en dan
wel van onze Arasari. Na deze opwekkende turnles konden alle opnieuw frisse
jvg’s gaan ontbijten. Na het ontbijt mochten ze allemaal hun valies gaan maken.
Toen moest we er wel nog wat gekuist worden en hierbij hebben de pl’s perfect
geholpen met de kuisen. De andere gingen ondertussen wat spelletjes buiten
gaan spelen. Nadat alles gekuist was konden ze ook hun evaluaties invullen.
Toen moesten er nog een paar dingetjes gebeuren zoals middag eten en dan één
van de belangrijkste dingen van die dag: Het afscheidslied en de patrouille
kreten. Hierna mochten alle kindjes op de bus gaan om zich klaar te maken voor
de 2 uur lange terugrit. Maar er was natuurlijk wel een film voorzien die de reis
wat korter aan liet voelen. Eenmaal aangekomen in Wondelgem moesten de
jvg’s alleen nog de valiezen uitgelegen en dan kon iedereen samen met de
mama’s en de papa’s naar huis vertrekken voor een lekker warm badje of
douche.
Mij rest enkel nog iedereen te bedanken die dit fantastische kamp mogelijk
hebben gemaakt. Vooreerst de eenheidsleiding, de stam en onze leiding die het
programma hebben voorbereid en alles in goede banen hebben geleid.
En uiteraard alle Jongverkenners Jonggidsen.
Uw verslaggever:
Onstuimige Bunzing
Hulpleider
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Programma	
  Jongverkenners-‐Jonggidsen	
  
Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te
geven aan Fret (fret@dezwaluw.org of 0484/03.09.64).
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.
Zaterdag 08/12/12, 14u00-17u30
We leggen uit hoe je het weer kan voorspellen aan de hand van dieren, wolken,
luchtdruk... Kortom, je wordt een echte weerman. Hoeveel gaat de aarde nog
opwarmen? Haal de Sabine Hagedoren in je boven! Verder spelen we vele
kleine spelen.
Zaterdag 15 december 2012, 14u00-17u30
Openen in Gent, sluiten in Wondelgem! We leren alles wat er te leren valt van
de techniek EHBO, van een steunverband tot de pompiersgreep. We leren zelf
hoe we iemand moeten reanimeren! We spelen er een groot spel rond.
Zaterdag 5 januari 2013
Geen vergadering
Zaterdag 12 januari 2013, 14u tot 17u30
De eerste vergadering van het jaar houden we in hartje Gent! We herhalen onze
morse nog eens en leren ook het internationaal alfabet. We zullen vandaag zeker
geen spelletjes spelen 
Zaterdag 19 januari 2013, 14u tot 17u30
Openen in Gent, sluiten in Wondelgem! Vandaag leggen we onze badge
Creativiteit af! We knutselen er op los en zien wie het creatiefst en handigst is.
We spelen natuurlijk ook veel spelletjes.
Zaterdag 26 januari 2013
Geen vergadering
Zaterdag 2 februari 2013, 10u tot 17u30
Één badge is niet genoeg, vandaag leggen we er namelijk nog 1 af! We gaan
naar een leuk zwembad en proberen onze badge Zwemmer te halen, waarna we
spelletjes in het zwembad spelen. We spelen ook veel spelletjes. Vergeet je
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zwemgerief niet, 10 euro voor het zwemmen en een tramkaart. Vergeet
uiteraard ook je lunchpakket niet.
Zaterdag 9 februari 2013
Geen vergadering
Zaterdag 16 februari 2013
Geen vergadering
Zaterdag 23 februari 2013, 14u tot 17u30
Openen in Gent, sluiten in Wondelgem! Op deze vergadering eren we de
enige echte Baden-Powell, bij wie scouting allemaal begon. Dat is niet alles,
want we gaan namelijk ook leren koken op een gasvuur! Haal die kookboeken
maar uit de kast.
Zaterdag 2 maart 2013, 10u tot 17u30
Het is al even geleden, dus we gaan nog eens op tocht. Als het gesneeuwd heeft,
vergeet dan je langlauflatten niet. Vergeet zeker je kaartleesmateriaal en
lunchpakket niet!
Zaterdag 9 maart 2013, 14u tot 17u30
Tijd om eens wat sportief te wezen en onze 3e badge van het jaar te halen: badge
Atleet! Om dit in de beste omstandigheden te doen gaan we naar de atletiekpiste
van de Blaarmeersen. Vergeet je sportkledij en tramkaart niet.
Zaterdag 16 maart 2013, 14u tot 17u!
Vandaag leidt Fret ons rond in de stad. Hij vertelt je verhalen die je nog nooit
hebt gehoord en leert je interessante plekjes kennen. De vergadering eindigt om
17u00, aangezien het ’s avonds paëlla avond is.
Zaterdag 30 maart 2013 tot 3 april 2013
Paaskamp
Zaterdag 20 april 2013, 10u tot 17u30
Openen in Gent, sluiten in Wondelgem! Vandaag gaan we eens bekijken hoe
een fiets in elkaar zit. We bekijken hoe hij werkt en hoe we hem kunnen
herstellen en onderhouden.
Actieve Fret
Takleider JVG's
fret@dezwaluw.org

0484/03.09.64
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Artikel	
  Herfstkamp	
  Verkenners-‐Gidsen	
  	
  
Zaterdag 27/10/2012
Ambiance verzekerd, deze ochtend vertrok de volledige meute der Zwaluwen op
Herfstkamp te Bree. Aan dit hele zooitje ontbrak de tak onder de Zwaluwtakken
natuurlijk niet : de (bijna) volledige groep Verkenners-Gidsen was klaar om 5
dagen avontuur en spanning te beleven. De leiding zorgde ervoor dat dit kamp
een belevenis zou worden die geen VG snel zal vergeten. Eenmaal geïnstalleerd
op de bus was het nog even wachten op de jongere takken totdat de
buschauffeurs hun motor lieten ronken om uiteindelijk te vertrekken. Een kleine
2 uur later kwamen de VG’s samen met Mink aan in Bree, meer specifiek aan
de Melkweg. Sterke krachtpatsers dat de VG’s zijn, duurde het dan ook niet lang
tot de volledige camion en bussen waren geledigd. Eenieder kreeg zijn kamer
toegewezen en stationeerde zijn/ haar valiezen. Jongensmagen spoedig jeuken,
dus besliste de leiding om tesamen met de VG’s hun zelfgemaakte lunchpakket
met huid en haar op te eten. Vervolgens volgde de favoriete activiteit van vele
VG’s; namelijk de siësta. Veel tijd om te rusten was er niet, want het
verkenningsspel stond voor de deur. Hierbij was het de bedoeling om de VG’s
een zo goed mogelijke schets op schaal te laten maken van het terrein dat ze
rondom zich bespeurden. Aan de hand van opdrachten konden de VG’s kaartjes
verzamelen. Uiteraard bestaat er geen betere manier om het terrein te leren
kennen. Het volledige terrein werd van de kleinste korrel zand tot de grootste
boom in het bos bekeken. Enkele verkenningsuurtjes verder trokken de VG’s
terug richting hun vertrouwde hok om er hun vieruurtje te benuttigen. Later op
de middag werd er voetbal gespeeld waarbij velen onder de VG’s uitblonken in
zowel techniek als inspanning. Deze enthousiastelingen waren aan beide kanten
te vinden; onder meer
Vos, Fennek, Dingo en
Fitis (!) waren niet te
houden. Uitgeteld maar
voldaan ploften de VG’s
in hun stoel met hun bord
eten. Een ouderwetse maar
uitmuntende
spaghetti
bolognaise liet menig man
watertanden. De VG’s
konden nog even pauzeren
en
naar
hartenlust
meezingen
met
de
Zwaluw met de intussen
gekende liederen van het Zwaluw boekje. Daarna was het echter weer tijd voor
keiharde actie. De VG’s en leiding stapten naar een bos gekozen door Mustang
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dat wel een beetje heel ver bleek te liggen. Gelukkig bleek het avondspel geen
tegenvaller; Grand Theft Auto : Overpoort heeft maar één regel : er zijn geen
regels. Enkele Maffiagevechten later bleek Pekari de onverslaanbare maffiabaas
te zijn die zowat over de helft van de Overpoort regeerde. Hierbij werd dan ook
het spel beëindigd en na een korte kantinepauze mochten de VG’s in hun bedje
kruipen, al was dit niet voor lang...
Zondag 28/10/2012
Plots, uit het niets, stond de leiding in perfect uniform in de kamer met maglite’s in de ogen van de VG’s te schijnen. “Hoe laat is het?” Gromde een
Verkenner. Het enige wat de leiding kon doen was grijnzen : “Het is 03u00, tijd
om op tocht te vertrekken!” Zo gezegd, zo gedaan. Toen alle VG’s bij positieven
waren en in uniform gepakt en gezakt klaar stonden, kon de tocht van start gaan.
Bij vrieskou maar toch in korte broek kreeg elke patrouille zijn kaart en
gegevens voor het eerste punt. Er werd meteen van start gegaan met een stevige
driehoeksbepaling die voor een bekwamen VG geen probleem meer opleverde.
Omdat het vroor, werd er afgesproken om niet op de punten te wachten maar in
één keer zo snel mogelijk de tocht uit te stappen. Helaas had de leiding ook niet
al te veel geslapen vanwege het vroege uur en bij punt 2 viel Leeuw, helemaal
ingepakt in een bolletje in zijn trui, in slaap omwille van de lange duur van het
oplossen van de sudoku bij de Condors. Al snel was Leeuw weer op de been
en de Condors konden hun
tocht voorzetten mét leider.
Elke patrouille stapte deftig
door en al snel kwamen ze
aan op het eetpunt. Zover
gekomen was de zon alweer
wat gaan schijnen wat de
gevoelenstemperatuur
aanzienlijk liet stijgen. Op
het esbitvuur werd kipfilet
met spinazie en patatten
klaargemaakt.
Elke
patrouille kon smullen van
hun eigen gemaakte voedsel. Weer op de baan duurde het niet lang meer of het
einde was in zicht : iedereen kwam veilig en wel aan op het terrein. Na deze
toch wel leerrijke tocht weten de VG’s wat ze voortaan nooit zullen vergeten op
scoutskamp : een muts, sjaal, handschoenen en dikke kousen! Natuurlijk moet
scoutskamp een leuke activiteit blijven voor iedereen, dus na deze helletocht
kregen de VG’s groenlicht om te douchen met warm water. Enkel Mustang en
Mink namen nog geen douche?? Welja als nieuwe leiding bij de VG’s kregen
ook zij hun officiële doop. Met wat etensresten verf en andere drets
bekladderden de VG’s met alle plezier hun leiding. Want dat is ook het enige
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moment waarop het toegelaten wordt. Mustang gaf geen kick om wat er met
hem gebeurde en liet alles gewoon zijn gangetje gaan terwijl Mink er iets
minder tegen kon en al rap een STOP riep. Na even gelachen te kunnen hebben
konden ook zij zich gaan douchen. Tijd voor een spel van Impala. Er waren vier
teams, en 4 vakken. Het was de bedoeling om iedereen in uw vak te krijgen
maar door er niet uit te komen. Met het natte gras en de platte zolen gleed
iedereen wel eens uit met als gevolg natte broeken. Vos bleef lang in zijn eigen
vak, maar moest uiteindelijk toch opgeven tegen de rest met een beetje hulp van
de leiding. Om de kou te trotseren bleven we er nog enkele varianten op te
spelen. 18h, dat was het tijdstip om een droge broek te gaan aandoen, en
vervolgens aan tafel te schuiven. En ook de avond zou rustig blijven, i.p.v.
buiten een groot spel te spelen, stonden er kleinere spelen binnenshuis op het
programma. Terwijl de meisjes eerder geneigd waren om UNO te spelen,
verschalkten de jongens zich in de gokwereld; zo werd een stevig partijtje poker
gespeeld. Voor sommigen onder ons kon het geluk niet op, zo toverde Pekari de
enige sterke hand na de andere op tafel. Stiekem verlangend naar hun bed,
mochten de VG’s na het avondlied een volledige nacht uitslapen. Dubbel en dik
verdiend!
Maandag 29/10/2012
Na een zware dag, een lange nacht. Maar een kamp is geen kamp als hij niet
gevuld is met activiteiten. Na een heerlijk ontbijt van rozijnenbrood met warme
chocomelk eindelijk eens inspectie. Want het was nodig. De grote slaapkamers
waar ze wel met 20 sliepen waar er maar een gangetje was van 1 meter breed
maakte het nogal moeilijk om valiezen en schoenen te plaatsen. Maar het is hen
toch gelukt.. Op enkel nog vuile gamellen vanop tocht en de flap van uw
slaapzak die niet naar binnen werd gevouwen was de inspectie algemeen in
orde. De inspectie werd gevolgd door een morele opvoeding gegeven door
Leeuw. De media. Is de media een 4e macht? En wat doet/is de media in onze
maatschappij? Iedereen gaf hier zijn mening/ervaring over wat ons tot de
conclusie bracht dat ze eigenlijk wel veel invloed op ons leven heeft. Wat ons
bracht tot veel tijd voor een spelletje te spelen. Rugby, daar had iedereen wel
eens zin in en daar krijg je warm van! Twee teams, uiteraard, een bal en
START. Er wel veel gelopen, getackeld en geschreeuwd. Mooie acties gemaakt
en veel punten, van het team van Leeuw dan toch. Leeuw moest toch nog eens
bewijzen dat hij den beste is. Maar hij is dan ook wel een rugbyspeler geweest.
Bezweet en strompelend kropen wij aan tafel en gaven onszelf nieuwe energie.
Nieuwe energie die we alweer goed konden gebruiken om de kou te
overwinnen. Na een heerlijke siësta bleek iedereen getrouwd te zijn van de
VG’s. Dat stond hen niet zo aan dus wouden ze zo rap mogelijk scheiden
(behalve onze Ara en Fennek & Pinguïn en Hyena). De koppels hingen vast
met een strip en konden niet anders dan alles samen doen. Zo tekenden ze
hartjes op elkaars wang met hun neus, gingen ze samen gaan koprollen. Het was
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gewoon een love story! Enkel Pekari en Gaely zijn erin geslaagd om te
scheiden. De rest moet helaas wachten op de goedkeuring van hun scheiding.
Snel een vieruurtje waar Hyena, Mustang en Leeuw toch wel alweer heel veel
melk naar binnen slorpte! Maar dat maakt de beenderen sterk he! Tijd voor iets
nieuws. Techniek woudloper. Met al het nodige materiaal trokken wij het
elfenbos in. Na een lange uitleg van Leeuw was het tijd om al dit om te zetten in
praktijk. Opgedeeld in hun 3 patrouilles moesten ze elk hun kamp opbouwen en
een kippetje braden. Ze mochten pas gaan slapen als hun kip volledig gaar was.
De klok tikte tot 12h eer ze hun slaapzak kregen. Maar aangezien de koude
konden we ze niet buiten laten slapen en kropen we allen gezellig binnen in een
warm bedje.
Dinsdag 30/10/2012
Na een korte nacht, kroop iedereen uit zijn bed. Aangezien Impala te laat buiten
stond, begonnen we de dag door naar het bos te lopen en terug. We schoven
onze voeten onder tafel en aten boterhammen met confituur. De techniek
woudloper was nog niet afgelopen dus gingen we terug het bos in om heerlijke
eitjes klaar te maken en alles af te breken. Bij de condors (onder leiding van
Dingo) verliep alles vlot tijdens de woudloper, bij de pythons (onder leiding
van Impala) liep het eerst wat stroef maar met een beetje hulp van de leiding
kwam alles goed. Bij de piranha’s (onder leiding van Pekari) liep het niet van
een leien dakje zonder enige hulp. Al bij al, eenmaal uit het bos had iedereen
toch wel een douche verdiend. Na de inspectie, verorberden we het middageten
en gingen we siësten. ‘Klim-op’ stond op het programma als middagspel. Het
was de bedoeling om degene die boven jou stond uit te dagen om zo hoger op te
geraken. Er werden soldatenkoeken gegeten, kaartenhuisjes gebouwd, ballonnen
kapotgeblazen,... Pekari had het moeilijk om zich in het begin op te werken en
bleef lang onderaan staan. Ook
een ballon opblazen verliep niet
zo goed bij hem. Toen het spel
een goed uur bezig was, besloot
Leeuw om mee te spelen. Hij
had 50 minuten om tot de top te
geraken en daar slaagde hij dan
ook in. Alweer een bewijs dat
hij den beste is. Maar als we
Leeuw buiten beschouwing
houden was het Hyena die zich
tot de uiteindelijke winnaar mag
benoemen die goed stand hield
op die eerste plaats.
Een
heerlijk glas melk en een olé
stonden op ons te wachten. Eenmaal alles binnen gespeeld was, gingen we
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baseballen. Bij dit spelletje zat het niet echt mee voor Vos. Fennek echter ving 2
maal de bal waardoor uiteindelijk het team van Mink tot ieders verbazing als
winnaar uit de bus kwam. Uiteraard hadden we dit ook te danken aan Dingo en
Pekari die prachtig de bal in de verte speelden. Na het avondeten gaven
Pinguïn, Hyena, Fitis en Vos zangles voor de eenheid. Verdronken vlinder was
uitgezongen en het was tijd voor de kantine. De enorm zure matten zorgden
ervoor dat de tongen van velen openlagen. We trokken naar het elfenbos voor
een avondspel samen met de JVG’s. Kort samengevat kwam het spel erop neer
dat men in het eerste deel zoveel mogelijk ballonnen moest verzamelen en een
zo hoog mogelijke rang moest bekomen om dan in het tweede deel het vuur van
de andere groep met de verzamelde ballonnen te doven. Jammer genoeg lieten
de weergoden het ons niet toe om vuren te maken en speelden we enkel het
eerste deel. Daarna zongen we voor de laatste maal het avondlied en kropen we
ons bed in.
Woensdag 31/10/2012
Het was alweer de laatste dag van het kamp vandaag. Deze dag heeft altijd een
vast stramien, en hier hielden we ons ook aan. We ontbeten, poetsten vlug onze
tanden en begonnen onze valies te maken. Eenmaal alle valiezen buiten stonden,
konden we beginnen aan de opkuis. Omdat dit allemaal zeer vlotjes ging,
hadden we nog even de tijd om de evaluatie te schrijven. Op het menu stond
vandaag ravioli. Tegen dat iedereen zijn gamel leeggegeten en uitgewassen had,
was de bus er al en konden we beginnen met de valiezen in te laden. Het
afscheidslied werd gezongen, de nestkreten en patrouillekreten passeerden de
revue en dan was het alweer tijd om in de bus te stappen richting Wondelgem.
Dan rest ons enkel nog een dankwoordje. Eerst en vooral wil ik de blauwkes
bedanken voor hun inzet: Gedreven Hert, Oprechte Baribal en Eigenwijze Lama.
De stam zou ik ook willen bedanken voor het heerlijke eten en natuurlijk de
medeleiding voor het verlopen van het vlekkeloze kamp. Merci en tot ziens!
Uw verslaggevers ter plaatse:
Gemotiveerde Leeuw
Strijdvaardige Mustang
Hevige Mink
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Programma	
  Verkenners-‐Gidsen	
  	
  
Vrijdag 07/12/2012
Vanaf deze vergadering starten de vrijdagavondactiviteiten!!! Zowel de leiding
als VG’s hebben examens binnenkort. De vergaderingen gaan door van 19h –
21h30. Vanavond spelen we Capture the Flag.
Vrijdag 14/12/2012
19h – 21h30 Deze avond hebben we een quiz voorzien voor uiteraard de
Sinterklaasvergadering. Iedereen brengt een cadeautje mee ter waarde van 10
euro. Ook de winnaar krijgt iets.

Vrolijk	
  Kerstfeest	
  en	
  	
  
Gelukkig	
  Nieuwjaar	
  
	
  
Geniet	
  van	
  de	
  vakantie	
  
	
  
TOT	
  VOLGEND	
  JAAR	
  

Zaterdag 12/01/2012
14h00 - 17h30 Na de techniek woudloper op herfstkamp moeten jullie enkel nog
20 knopen kennen. Wij zullen jullie er dan ook een heleboel bijleren zodat het
een fluitje van een cent wordt.
Zaterdag 19/01/2012
14h00 - 17h30 Wij openen nog eens aan de Muze en trekken het stad in volgens
de spoortekens. Ze zitten ver en dus halen we ze nog eens boven!
Zaterdag 02/02/2012
10h00 - 17h30 Iedereen weet ongetwijfeld dat onze tweeling Borlées geboren
zijn op 22 februari. Een belangrijke datum in de geschiedenis dus. Maar wie is
er nog meer op die datum geboren?
Zaterdag 09/02/2012: geen vergadering
Zaterdag 16/02/2012: geen vergadering
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Zaterdag 23/02/2012
14h00 - 17h30 De meeste onder ons kunnen er al met werken, maar kan je het
ook onderhouden? Vandaag trekken we de koffers MBSZH even open en
blinken het materiaal even op.
Zaterdag 02/03/2012
10h00- 17h30 Klein tochtje mag ook dit jaar niet ontbreken. We zullen jullie
klaarstomen voor die badge cartograaf! Opgepast: Enkel voor echte durvers!
Zaterdag 09/03/2012
14h00- 17h30 Om die leuke beelden van vorige week op papier te hebben gaan
wij deze ontwikkelen in een doka. Terwijl spelen wij natuurlijk ook nog jullie
spelen!
Zaterdag 16/03/2012
14h00 – 17h30! We openen en sluiten IN stad. De plaats wordt nog
meegedeeld, maar wij spelen een groot stadsspel. Eén om nooit te vergeten!
Zaterdag 23/03/2012 Geen vergadering
Zaterdag 30/03/2012 – Woensdag 03/04/2012 : Paaskamp
Wij verzamelen om 8h in Wondelgem en vertrekken richting de Spreedonken.
Wij zullen er weer een groots kamp voor maken en dat begint met jullie
aanwezigheid! Wij komen woensdag terug rond 16h30. Kampfolder volgt nog!
Zaterdag 20/04/2012
10h00 - 17h30 Vandaag doen we hopelijk iets leuks. Nu is het jullie beurt. De
eerste verkennervergadering. Info volgt nog.
Zaterdag 27/04/2012 Geen vergadering
Zaterdag 04/05/2012
10h00 - 17h30: . De 2e verkennervgadering. Info volgt nog.
PS: Vergeet het weekend van 17 mei niet voor het Intercamp!
Gemotiveerde Leeuw
Takleider VG's

leeuw@dezwaluw.org
0498/49.45.41
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Wij danken onze sponsors:
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