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Het einde van het jaar nadert, hetgeen vaak het moment is om terug te kijken op het
voorbije jaar. Om het in zachte woorden uit te drukken: het gaat goed met De
Zwaluw! We waren de voorbije jaren al sterk aan het groeien, en die stijgende lijn is
gebleven. Met een sterke en grote leidersgroep lukt het om vlotjes goede activiteiten
voor te bereiden, en elk kind de aandacht te geven die het verdient. Al kunnen de
jongste takken, de Bevertjes en Teerpoten, zeker nog wat leden gebruiken, want een
eenheid begint bij een stevige basis.
Ons succes is ook duidelijk met het zeer geslaagde herfstkamp. Onze groep bestond
uit 116 kinderen, 26 man leiding en 10 man stam (=de kookploeg), een recordeditie!
Bij het lezen van de evaluaties werd mij ook snel duidelijk dat de kinderen het zeer
leuk vonden, en de leiding werd zelf persoonlijk bedankt, wat altijd zeer mooi is. De
algemene mening was dat iedereen dat goed heeft gedaan!
Zo worden we echter een beetje het slachtoffer van ons eigen succes, want we
moesten bij de grote chalet van de Spreedonken een tent bijzetten om de stammers
er overdekt in te kunnen laten slapen. Het wordt dus alleen maar moeilijker om een
locatie te vinden waar we met zo een grote groep overdekt terecht kunnen. Indien u
een locatie kent, laat het ons zeker weten.
Verder hadden we onlangs onze spaghetti avond, wat naar traditie ook zeer succesvol
was! Iedereen is hartelijk bedankt voor de grote opkomst, het was een gezellige en
leuke avond. We waren goed voorbereid door onze gloednieuwe feesttent op te
stellen. Dankzij jullie steun konden wij deze stevige 8x16m tent aankopen, zeer
duurzaam materiaal!
In de zeer nabije toekomst is er onze wijnverkoop. Na 2 jaar hebben we een nieuwe
proefronde gedaan, en zijn er een Zuid-Afrikaanse rode wijn, Chileense witte wijn en
Spaanse cava uit de bus gekomen. De actie is al goed op gang aan het komen, maar
wij hopen op nog vele bestellingen! Sla een voorraadje in voor de feesten, en ze zijn
al op voorhand geslaagd :)
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Deze wijnverkoop is een belangrijke actie om geld in het laatje te brengen. Hiermee
kunnen wij de vlotte werking van onze eenheid garanderen, en ons terrein te
Wondelgem verder uitbreiden voor de nieuwe generaties. Zo komt er een
verwarming -en koelingssysteem in onze bouw en wordt onze waterzuivering
verbeterd. Er zijn ook plannen om een hangar te bouwen om ons materiaal proper en
ordelijk weg te steken, alsook onze camion. Op deze manier maken we meer plaats
vrij op ons terrein, zodat er meer speelvlakken zijn voor de groeiende takken.
Kortom, we staan niet stil!
Dat was het zo een beetje voor mij. Onze komende activiteiten, de artikels van het
afgelopen herfstkamp en de volgende vergaderingen tot het paaskamp kan je verder
in dit boekje terugvinden. Vergeet zeker niet onze website www.dezwaluw.org af en
toe te bezoeken voor foto’s en allerlei nieuwsupdate’s.
Dan rest er mij enkel nog iedereen nu al een prettige Kerst en gelukkig nieuwjaar te
wensen, dat 2014 minstens even goed wordt als 2013!

Eigenwijze Lama
Yoeri Lens
Eenheidsleider

lama@dezwaluw.org
0494/45.21.88
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Planning
Wijnverkoop
De grote levering is gepland op 14 december om 14u00 en 17u00, plaats dus
zeker je bestelling vóór 24 november! Hierna kan je gerust bijbestellen, dit kan
heel het jaar door. Alvast bedankt voor de steun.
Eetfestijn
Op zaterdag 15 maart houden wij ons tweede eetfestijn. Na 2 jaar paella is het
tijd voor iets anders, het nieuwe concept wordt in februari uit de doeken
gedaan. Hou de datum zeker vrij in uw agenda, meer info volgt!
Paaskamp
Periode: van zaterdag 5 april tot en met woensdag 9 april. Voor de Bevertjes is
het van zaterdag tot maandag, zij keren terug met de trein.
Locatie: dit jaar bezoeken we opnieuw de Melkweg te Opitter-Bree!
Prijs: - €80 indien ingeschreven vóór 23 maart, €90 na 23 maart
- €40 voor de bevertjes, €50 indien ingeschreven na 23 maart
Inschrijven kan op elke vergadering bij Lama, of bij voorkeur via overschrijving
met vermelding "Paaskamp + naam kind" op rekeningnummer BE40-00146451-4463. Meer info volgt in de kampfolder!
Techniekenweekend
Enkel voor JVG's en VG's
Periode: van woensdag 9 april (direct na paaskamp) tot en met vrijdag 11 april
Locatie: een verrassing!
Prijs: €35 per persoon
Wat is dit: Een weekend om allerhande technieken te herhalen en uitdagende
gemeenschappelijke activiteiten te doen.
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Leidersweekend
Enkel voor VG's en leiding
Periode: van vrijdag 18 april tot en met zondag 20 april
Locatie: een verrassing!
Prijs: €30 per persoon
Wat is dit? Een weekend voor huidige -en toekomstige leiding om hun
leiderscapaciteiten uit te breiden, nieuwe zaken aan te leren en uiteraard om
te verbroederen!

Groot kamp
Periode:
- 1e periode: van maandag 28 juli tot en met donderdag 14 augustus.
Voor: leiders, VG's, PL's & HPL's van de JVG's en Stam.
Prijs: €200 indien ingeschreven vóór 14 juli, €210 na 14 juli
- 2 e periode: van zondag 3 augustus tot en met woensdag 13 augstus.
Voor: Een deel van de JVG's, Wolven en Teerpoten.
Prijs: €150 indien ingeschreven vóór 14 juli, €160 na 14 juli
- 3 e periode: van zondag 3 augstus tot en met vrijdag 8 augustus
Voor: Bevertjes
Prijs: €75 indien ingeschreven vóór 14 juli, €85 na 14 juli
Locatie: Jeugdcamping VVV, Kattenbos z/n, 3920 Lommel
Inschrijven kan op elke vergadering bij Lama, of bij voorkeur via overschrijving
met vermelding "Groot kamp + naam kind" op rekeningnummer BE40-00146451-4463. Meer info volgt in de kampfolder!
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Artikel Bevertjes Herfstkamp 2013
Zaterdag 26 oktober
Jaja, vandaag was het weer eens zover tijd voor op kamp te gaan richting Limburg.
Voor de bevertjes was dit hun eerste echte ervaring met het grote bos. Mon Deleu,
Oscar Declerq en Hélene De Zutter hadden er echt veel zin in. Het was tijd om te
vertrekken: nog snel even een plasje maken en dan was het afscheid nemen van de
familie , voor de bevertjes was dit geen probleem want zij wilden heel graag op
kamp en tenslotte het was maar 3 daagjes éh. Samen met Tic-Tac op de bus
vertrokken ze richting de Limburgse bossen.
Het was al bijna middag toen de bus aankwam in Limburg. Samen met de bevertjes
zochten we de valiesjes en gingen we richting de kamers. De bevertjes hadden geluk
want ze mochten samen met Keeo op de kamer slapen, dus bang moesten ze al niet
zijn. Zo alles geïnstalleerd en dan maar andere kleertjes aantrekken voor te beginnen
ravotten. Natuurlijk kon de STAM nog geen lekker eten voor ons voorzien in de
middag dus dan maar lekker gezellig samen onze boterhammetjes opsmullen
mmmm. Na de boterhammetjes moeten de kindjes natuurlijk een beetje rusten dus
tijd voor Siësta!!
Omdat we maar met 3 kindjes waren besloten we om samen met de teerpootjes te
spelen. Het was al bijna 14u toen Keeo de bevertjes uit bed haalde en zei: Bevertjes
opstaan en schoentjes aan en naar buiten! Toen alle kindjes verzameld waren was
het tijd voor het grote middagspel. De bevertjes wisten natuurlijk nog niet wat dat
was dus deden ze gewoon mee met de teerpootjes. Bij ons is het zo dat wanneer de
leiding in een nieuwe tak komt dan krijgt die een soort doop. Jaja, daar kon Pytha wel
over meepraten eh! De kindjes mochten allerlei postjes doen en op elk postje kregen
ze ingrediënten op Pytha om het einde lekker mooi te maken, Euhmm wat zeg je nu
Keeo, héél vuil natuurlijk . Het moment was dan aangebroken: ze mochten allemaal
samen Pytha besmeuren en dat vonden de kindjes natuurlijk heel tof. Vooral ons
Hélene want zij vond Pytha wel een hele leuke zotte leider.
Ondertussen was het al wat later geworden, hadden de kindjes al een lekker koekje
opgesmuld en konden ze luisteren naar de kampwenken die Mang hun vertelde.
Natuurlijk speelden we ook vele kleine spelletjes en dan was het alweer tijd om te
smullen. Nu weten jullie dus waarom jullie kindjes een rond buikje hebben gekregen:
omdat zij heel veel lekkere dingetjes eten die de STAM voor ons klaarmaakt. Die
avond kregen we heerlijke balletjes in tomatensaus met rijst voorgeschoteld en zo als
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je wel zult weten viel dit heel hard in de smaak bij de kindjes! Ze bleven maar smullen
en smullen. Na het eten nog even een korte zangles met gans de eenheid gegeven
door onze 3 nieuwe leiders Pytha, Baloe en Hathi
Het was bijna bedtijd toen er plots een dame langskwam, de kindjes waren benieuwd
en gingen vlug een kijkje nemen. Het was Liesje, ze was zo verdrietig want de grote
crimineel Frankie Loosveld had haar sjakos gestolen, wat volgens Raksha ook wel
eens
een
sjakousche
wordt
genoemd
eh
Raksha?
Natuurlijk wou Liesje haar sjakos terug en de kindjes wilden natuurlijk nog niet in
bed, dus nog vlug even Liesje helpen en dan was het bedtijd. Frankie Loosveld was
gevangen genomen en de kindjes konden afscheid nemen van Liesje en in hun
lekkere warme bedje kruipen. Slaapwel bevertjes...

Zondag 27 oktober
“Opstaan!!” klonk het door de gangen van de Spreedonken. Het was alweer 8u, dus
dan moeten de kindjes rap hun kleertjes aandoen en een hele toffe turnles volgen die
vandaag werd gegeven door Mang. Onze beentjes waren gestrekt en we konden
onze voetjes onder tafel schuiven; het was zondag dus we kregen lekkere
rozijnenbroodjes, En de kindjes smulden natuurlijk terug hun buikje rond. Het ontbijt
was afgelopen en de kindjes hadden geleerd hoe ze hun bedje mooi moesten
opmaken , dus kindjes jullie weten wat te doen ;-) Dit lukte heel vlot bij de kindjes,
maar onze Mon had zo hard zijn best gedaan dat hij zo enthousiast was en alles weer
van het bed viel, waardoor hij weer alles opnieuw moest doen.
Heel goed gedaan bevertjes, tijd voor een beetje morele opvoeding dat door Raksha
werd gegeven. Het thema was Godsdiensten. De bevertjes konden daar natuurlijk
niet veel over zeggen maar toch luisterden ze heel aandachtig, wat zijn het toch
schatjes . Nog even wat spelen en dan weer onze buikjes vullen.
Even wat rusten en dan kwam Piet Piraat langs. De kindjes waren in alle staten, want
Piet Piraat zijn schat was gestolen! Hij kon dit niet alleen oplossen, dus de kindjes
wilden hun hulp wel bieden. De schat was gevonden en wat zat er in: ‘Vele lekkere
snoepjes’. Tijd voor een klein koekje en na het koekje was het tijd voor onze
dagelijkse hygiëne. Alle kindjes mochten hun wasgerief nemen en we vertrokken
richting de badkamer. De kindjes sopten zich helemaal in en ze waren lekker allemaal
gewassen. Nog wat kleine spelletjes spelen en tijd voor boterhammen met heerlijke
verse soep. Na het eten even zingen met Bunzing, waarne het tijd wsas voor een
verhaaltje met een klein snoepje. Het was alweer bijna bedtijd, toen plotseling
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vampieren langskwamen! Veel gejoel bij de kindjes, want de kleintjes waren toch
ietsie pietsie bang. Dit was natuurlijk nergens voor nodig, want vampieren bestaan
toch helemaal niet? De kindjes wilden dit niet geloven, want de vampieren hadden
Raksha gevangen genomen en de kindjes wilden natuurlijk Raksha terug zien.
Raksha werd uiteindelijk veilig teruggevonden en de vampiers waren verbannen. Tijd
om in ons heerlijk warm bedje te kruipen. Slaapzacht lieve kindjes.

Maandag 28 oktober
De grote dag was aangebroken: het was voor de bevertjes de laatste dag dat zij op
het kampterrein zouden zijn. Er waren al heel wat traantjes gevallen bij de kindjes: ze
waren blij dat ze naar huis konden bij hun mama en papa, maar langs de andere kant
vonden ze het heel jammer dat de grote broers mochten achterblijven. Nog even wat
turnen en ontbijten en dan snel de valiesjes maken en de auto van Keeo vullen.
Natuurlijk vertrokken we pas in de middag want de STAM had nog heerlijk gekookt
voor ons. Nog wat kleine spelletjes spelen, en dan was het tijd om even het kamp te
overlopen. De kindjes mochten een mooie tekening maken van wat ze van het kamp
vonden. De kindjes waren heel positief, maar natuurlijk kwamen de traantjes weer op
omdat de grote broers mochten blijven. Tijd voor het middagmaal: het was heerlijk
tagliatelle met kip in de roomsaus, smullen maar kindjes! Na een kleine siësta
vertrokken we om 14u richting Gent. Na een goeie 5 minuten rijden waren de kindjes
al naar droomland vertrokken. Na zo 3 lange dagen spelen en ravotten kan je wel
zeggen dat de Bevertjes op waren . We waren bijna in Gent toen de kleine oogjes
opengingen en van vreugde pinkten Hélene, Mon en Oscar een traantje weg. Het
moment was aangebroken: daar stonden mama, papa en oma. Nog even afscheid
nemen van Keeo en Tic-Tac en de kindjes vertrokken naar huis.
Dan rest er mij enkel nog de stam te bedanken voor het lekkere eten, en de
eenheidsleiding voor de organisatie van het kamp.

Uw reporter ter plaatse
Zachtaardige Panda
Keeo
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Programma Bevertjes
Als je niet kan komen, gelieve Keeo te verwittigen via email op panda@dezwaluw.org
of via GSM op 0473/61.38.51
Wat brengen we steeds mee:
-een regenjas
-1 euro voor een koekje en drankje
- een buskaartje als de leiding dit vraagt anders niet
Zaterdag 07/12/2013
10h – 17h30. Vandaag krijgen we hoog bezoek, de Sint komt langs. We maken lekkere
marsepeinbolletjes.
Zaterdag 14/12/2013
14h - 17h30. We maken een mooi knutselwerkje voor kerstmis en zien hoe we onze
tandjes moeten poetsen. Vergeet zeker je tandenborstel, tandpasta en bekertje niet.
Zaterdag 21/12/2013
Geen vergadering

Zaterdag 28/12/2013
Geen vergadering

Zaterdag 04/01/2014
Geen vergadering
Zaterdag 11/01/2014
14h – 17h30. Het nieuwe jaar is begonnen dus we herhalen nog even de VVHW en
spelen vele kleine spelletjes
Zaterdag 18/01/2014
14h – 17h30. We zien het 3de deel van de VVHW + Spelen een groot spel op de 3
verhalen.
Zaterdag 25/01/2014
Geen vergadering
Zaterdag 01/02/2014
14h - 17h30. Sommigen onder ons kunnen nog niet zo goed hun veters knopen
daarom leren we vandaag hoe het moet stap voor stap. Doe dus allemaal schoentjes
aan met veters.
Zaterdag 08/02/2014
14h – 17h30. Het moet niet altijd spelletjes spelen zijn he, we gaan vandaag een
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stapje zetten. We spreken af om 13.45 aan de muze, en vertrekken richting de stad
waar een grote verassing staat te wachten. Vergeet allemaal niet 5 euro mee te
nemen.
Zaterdag 15/02/2014
14h – 17h30. Gisteren was het Valentijn dus voor de verliefde bevertjes onder ons
maken we een mooi knutselwerkje.
Zaterdag 22/02/2014
14h – 17h30. Vandaag is een belangrijke dag in de scouts, namelijk de verjaardag van
Baden Powell de oprichter van de scouts, we vertellen er een klein stukje over zodat
de Bevertjes ook iets meer weten over hem.
Zaterdag 01/03/2014
Geen vergadering

Zaterdag 08/03/2014
Geen vergadering

Zaterdag 15/03/2014
14h – 17h00. Neem vandaag allemaal je sportschoentjes mee we gaan een stukje
dansen, niet zomaar dansen maar volksdansen! We leren enkele liedjes. De
vergadering eindigt om 17h00, want ’s avonds is het ons eetfestijn!
Zaterdag 22/03/2014
14h – 17h30. Natuurlijk zijn wij allemaal gezonde wezentjes dus vandaag doen we
een fruitnamiddag we maken allerlei soort slaatjes en brochettes met fruit.
Zaterdag 29/03/2014
Geen vergadering
Zaterdag 05/04/2014 – maandag 07/04/2014
Paaskamp, meer info volgt in de brochure!
Zaterdag 12/04/2014
Geen vergadering

Zaterdag 19/04/2014
Geen vergadering

Zaterdag 26/04/2014
14h – 17h30. Het 4de deeltje van de VVHW zien we vandaag + kleine spelletjes
Keeo
Zachtaardige Panda
Joyce De Boever
Takleidster van de Bevertjes
panda@dezwaluw.org
0473/61.38.51
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Artikel Teerpoten Herfstkamp 2013
Zaterdag 26 oktober
Het is de eerste zaterdag van de herfstvakantie en dat kan maar 1 ding betekenen:
het herfstkamp staat weer voor de deur! Alle 19 kindjes stonden om 8:00 uur fris en
opgewekt klaar aan het kerkhof, met valiezen en slaapzakken. Al het gerief werd
ingeladen en de teerpootjes konden op de bus kruipen. Onderweg naar De
Spreedonken keken ze naar een superleuke film: “Despicable Me”! Eenmaal
aangekomen in Olmen, iedereen levend en wel, mochten de Teerpootjes hun
boterhammetjes bovenhalen om na die vermoeiende busrit weer wat op krachten te
kunnen komen. Met de buikjes vol werden de teerpoten in kamers verdeeld per 4.
Hier konden ze hun gerief even wegleggen. Hierna gaf Mang kampwenken. Ze legde
uit waar de kindjes niet mochten komen, waar alles precies lag, hoe ze zich moesten
gedragen op kamp enz enz…
Daarna was het tijd voor ons eerste
middagspel: Total Make-Over! Het doel van
het spel was om Pytha, die nog niet gedoopt
was omdat hij niet op groot kamp kon
meegaan, een zo mooi mogelijke make-over
te geven. Hiervoor moesten ze spullen
verzamelen bij beroemde celebs! Wanneer al
de productjes verzameld waren, mochten de
teerpoten zoals beloofd Pytha helemaal
“mooi” maken. Er kwam van alles aan te pas:
shampoo, modder, bladeren, verf, wormen,
eyeliner, lipstick, enz… Na deze wansmakelijke
make-over mocht onze gedoopte leider onder
de douche kruipen, en konden de kindjes
genieten van een lekker vier-uurtje: melk
met… negerinnentetjes! Hierna speelden we nog wat kleine spelen en was het al
weer snel zes uur, en dat betekent: avondeten! Op het menu stond: rijst met balletjes
in tomatensaus. Dit was smullen, alle bordjes waren al snel op! Hierna was het tijd
voor zangles, alle teerpootjes deden flink hun best en dat kon je ook horen! Na deze
geslaagde zangles was het tijd voor kantine en voor een leuk verhaaltje dat werd
voorgelezen door Raksha.
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Het verhaaltje was afgelopen en alle teerpootjes werden buiten verzameld, waar ze
iets zeer merkwaardigs zagen gebeuren! Een passerend dametje werd beroofd van
haar handtas! De dief ging er razend snel vandoor, en het dametje, genaamd Liesje,
vroeg de teerpootjes om hulp. Natuurlijk stemden ze in! Ze passeerden via het
politiebureau en het labo om het nodige bewijsmateriaal te vinden. Eenmaal ze
wisten wie de dief was en waar hij woonde, gingen ze hem een bezoekje brengen. Ze
legden hem plat en konden het handtasje teruggeven aan de eigenlijke eigenaar. De
teerpoten waren moe van het onderzoek en zongen nog snel het avondlied voor het
slapen gaan. Iets later kwam ook Esther-Roos Hoflack toe, die dan ook in haar bedje
kon kruipen! Een geslaagde eerste dag!
Zondag 27 oktober
De teerpoten werden om 8 uur gewekt door Ko, die ook een fikse turnles gaf om
goed wakker te worden. Na die inspanning konden de kindjes aan tafel gaan zitten
om wat boterhammetjes naar binnen te schrokken. Hierna volgde inspectie, dus de
teerpoten kregen een lesje over hoe ze hun pyjama, slaapzak, en knuffel moesten
opvouwen en goedleggen. Nu was het hun beurt en konden ze beginnen aan hun
eigen inspectie, om te tonen wat ze geleerd hadden. Dit was nog niet zo super, maar
geen stress, ze hebben nog 3 volle dagen om te oefenen! Iets wat niet aan een kamp
kan ontbreken, dat is *tromgeroffel*: morele opvoeding! Hierbij praat de leiding met
de kindjes over actuele zaken in wereld. Deze
keer ging het over religie. Ze leerden dingen
bij over verschillende godsdiensten en
konden ook hun eigen mening geven. Hierna
speelden we wat kleine spelletjes, in
afwachting van het middageten: Pesto pasta à
la zwaluw met kip en champignonroomsaus!
Het viel in de smaak bij de kindjes, maar door
al dat eten moesten ze toch even uitrusten,
om al die ballast wat te laten zakken!
Na een uurtje rustig op het bedje liggen
werden de teerpootjes buiten verzameld. Ze
liepen een wel heel gekend persoon tegen
het lijf: de enige echte Piet Piraat! Iedereen
was zeer enthousiast als ze hoorden
waarvoor hij hier was: hij was op zoek naar een schat! Hij vroeg de kindjes om hulp
en kon zo rekenen op het gezelschap van 20 coole zeerovers! Nadat ze bij Piet zijn
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vrienden, Berend, Steven en Stien, waren geweest om dingen te verzamelen die
zouden kunnen helpen bij het opgraven van de schat, kwamen ze aan bij allemaal
stoute boeven, die de schat voor zichzelf wilden! Ze zouden dus moeten vechten om
de schat te kunnen verkrijgen! Na deze slag om het goud konden de teerpootjes de
schat opgraven en genieten van de inhoud: een hele zak vol snoep! Deze zouden ze
kunnen opeten tijdens de kantine. Maar eerst was het tijd voor het vieruurtje. Na
deze versnapering kregen de kinderen de techniek wassen. Ze leerden hoe ze zichzelf
konden wassen helemaal zonder de hulp van de leiding. Tijd voor het avondeten!
Maar daarna was de dag was nog niet voorbij. Naar aloude traditie deden we nog een
zangles. Met de zangles achter de rug kregen de nachtegalen van FOS De Zwaluw hun
welverdiende kantine en een verhaaltje er bovenop. Hierna volgde een
bloedstollende avond. Raksha werd ontvoerd door 2 gevaarlijke vampieren! Gelukkig
kwamen ze iets later een vampierenjager tegen, die zou helpen bij het terugvinden
van hun teerbeminde takleidster, hopelijk voor zij zelf in een vampier veranderd was!
De truc was om een medicijn te vinden waarmee ze het duo bloedzuigers konden
doden. Na veel avonturen lukte dit ook. Het spreekt vanzelf dat de kindjes hierna in
een diepe en droomloze slaap vielen.
Maandag 28 oktober
Zachtjes (met zoetgevooisde stemmen van de welgezinde leiding) werden de
teerpootjes gewekt. Ze werkten een rustig turnlesje af om de spieren los te maken.
Na een portie boterhammen kregen ze een uur de tijd om de inspectie voor te
bereiden. Hier en daar was er nog een piepkleine opmerking over de staat van de
kamer (nietwaar, Ilias Bernaerts, Tuur Boogaerts, Stern De Hoon en Tuur Bleyaert?),
maar over het algemeen was ook deze inspectie goed verlopen. Volgende stap:
techniek Teerpooteisen, waarbij vooral Stern De Hoon enorm zijn best deed en alles
snel onder de knie kreeg. Deze techniek werd gevolgd door het middageten en een
welverdiende
siësta.
Na
de
deugddoende platte rust vond er
een merkwaardige gebeurtenis
plaats: Hathi was plots in een
meisje veranderd. Hij (of moeten
we zeggen zij?) had de gekke dameziekte en noemde zichzelf Hylke. De
teerpootjes moesten snel op zoek
naar een tegengif, want dit was toch
geen zicht! Dit tegengif bestond uit
een bifiworst en een flinke slok cola,
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ingrediënten die ze moesten verkrijgen door opdrachten uit te voeren. Eenmaal
Hylke terug in Hathi was veranderd, moesten ze natuurlijk de schuldige straffen. Als
dit achter de rug was, konden ze genieten van een vieruurtje (geen bifiworst en
cola!). Daarna kregen de vuilgeworden kinderen tijd om zich te wassen, gevolgd door
het gekende stramien: kleine spelen, avondeten, zangles, kantine, verhaal en
avondspel. In dit spel moesten de kinderen helpen om een ziek kind te genezen dat
vergiftigd water had gedronken. Natuurlijk geen probleem voor de medische
slimmerds: de klus was snel geklaard. Tijd voor een heerlijke nachtrust.
Dinsdag 29 oktober
De laatste volle dag brak aan en we vlogen er weer in. Na de turnles en het ontbijt
was het tijd om de sportiviteit van de teerpoten te testen. Wie werden de nieuwe
gebroeders Borlée? Wie volgde in de voetsporen van Kim Gevaert? De loopproeven
moesten het uitwijzen. Iedereen deed zijn uiterste best. Uitblinkers waren Jonas Van
Troys, Jan Meysken en Lou Dezutter (als we iemand vergeten zijn, dan mogen jullie
volgende keer aan onze oren komen trekken).
Na het middageten (bloemkool in witte saus met worst en gekookte papatjes) en de
siësta (die witte saus kan zwaar doorwegen) brak het laatste middagspel aan: Avatar.
We kregen bezoek van Avatar Aang, die hulp vroeg om twee kwaadaardige
vuurmeesters te verslaan. Voor dit kon lukken, moesten ze de vier elementen leren
beheersen: water, vuur, lucht en aarde. Daarvoor moesten ze werkelijk
levensgevaarlijke opdrachten uitvoeren. Wanneer iedereen meester was geworden
van alle elementen, gingen ze het gevecht aan. De vuurmeesters boden hevig
weerstand, maar delfden het
onderspit
tegen
de
kleine
krijgsmeesters.
Van
al
dat
vuurstuurwerk kregen ze een
stevig hongertje. Dit kon worden
gestild met een suikerwafel en
melk. Daarna mochten ze hun
melksnor
en
ander
vuil
wegwassen, gevolgd door de
techniek veters knopen. Dit verliep
vrij vlot, hoewel sommigen thuis
nog wat verder mogen oefenen. Pytha liep wel even schoenloos rond, want Stern
wilde alleen zijn schoeisel gebruiken om te oefenen. Het laatste avondmaal voor de

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – DECEMBER 2013 TOT APRIL 2014
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: LENS YOERI – EKKERGEMSTRAAT 141 – 9000 GENT

16
terugreis bestond uit soep en een boterham met préparé. Daarna volgden zoals
gewoonlijk de zangles, kantine en verhaal.
En om de laatste avond te vieren, speelden we en supercool avondspel: de
Weerwolven van Wakkerdam. De teerpoten werden aangesproken door 2 bewoners
van het dorp Wakkerdam. Die wilden hulp omdat er ’s nachts een weerwolf
ronddoolde in hun dorp. Ze moesten eerst de zieners raadplegen en dan bij de heks
een magisch geweer smeden. Daarmee werd de vreselijke weerwolf doodgeschoten.
De wolf was zo dood als een pier. Gelukkig maar. Na deze bewogen jacht vielen de
kinderen als een blok in slaap…
Woensdag 30 oktober
… om ’s morgens ruw gewekt te worden. Na turnles en ontbijt was het tijd om in te
pakken. Ongelofelijk hoeveel je kunt samenproppen in één zak. Toen alles gepakt
was, mochten de teerpootjes een heerlijke pita (nee, geen Pytha!) verorberen en
daarna op de Dag der Raden zelf
vertellen wat ze van het kamp en
de leiding vonden. De leiders
kregen interessante opbouwende
kritiek, waarvoor bedankt! De
terugreis verliep zonder veel
incidenten, hoewel Jonas Van
Troys plots een tikkeltje misselijk
werd en even naar het plastieken
zakje moest grijpen. Kan gebeuren!
Toen de bus de parking opdraaide,
waren de kinderen al aan het uitkijken naar hun ouders. Het werd een superblij
weerzien na een supertof herfstkamp!
Dan rest er mij enkel nog de stam te bedanken voor het lekkere eten, en de
eenheidsleiding voor de organisatie van het kamp.
Je reporter ter plaatse,
Lars
Pytha
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Programma Teerpoten
Als je niet kan komen, gelieve Raksha te verwittigen via email op
hinde@dezwaluw.org of via GSM op 0473/57.14.30.
Wat brengen jullie ELKE week mee?
 een donkere regenjas
 50 eurocent voor de cola en eventueel 50 cent voor een koekje
 het mowgliboekje
 Lunchpakket als de vergadering om 10u begint
Zaterdag 07/12/2013
10h – 17h30. Vandaag krijgen we hoog bezoek! Wie dat is verklap ik nog even niet,
maar ik denk dat jullie het wel kunnen raden… Vergeet geen lunchpakket mee te
brengen!
Zaterdag 14/12/2013
14h – 17h30. Deze week doen we het even rustig aan en relaxen we met een leuke
filmnamiddag. Uiteraard spelen we ook leuke spelletjes. Vergeet geen centjes voor
een cola en een koekje.
Zaterdag 21/12/2013
Geen vergadering
Zaterdag 28/12/2013
Geen vergadering
Zaterdag 04/01/2014
Geen vergadering
Zaterdag 11/01/2014
14h – 17h30. Vandaag herhalen we nog eens onze teerpooteisen. Daarnaast spelen
we heel veel spelletjes. Vergeet geen centjes voor cola en een koekje!
Zaterdag 18/01/2014
14h – 17h30. Deze zaterdag stropen we onze mouwen op maken een mooi
knutselwerkje. Omdat het nog steeds winter is, is het thema van onze
knutselnamiddag… SNEEUW! Wie thuis veel watten heeft liggen mag die altijd
meebrengen. Vergeet ook geen centjes voor tijdens het vieruurtje.
Zaterdag 25/01/2014
Geen vergadering
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Zaterdag 01/02/2014
10h – 17h30. Vandaag trekken we samen met de wolven naar ons terrein in
Wondelgem. Daar spelen we een groot spel in het bos, draag dus zeker goede
schoenen en breng een dikke jas mee. Vergeet ook geen lunchpakket én centjes voor
een cola en een koekje.
Zaterdag 08/02/2014
13h45 – 17h30. In Gent bevindt zich een klein zolderkamertje waar elke week
geweldige avonturen tot leven komen. Deze week gaan wij mee op één van deze
avonturen, samen met de enige echte Pierke Pierlala! We verzamelen in De Muze al
om 13u45 zodat we zeker op tijd zijn. Breng zeker ook 5 euro mee voor de inkom en
een cola.
Zaterdag 15/02/2014
14h – 17h30. Deze zaterdag staat er niks speciaal op de agenda behalve ons rot
amuseren. We spelen een heleboel spelletjes en zullen daar ook grote dorst van
krijgen: vergeet dus geen geld voor een cola en een koekje.
Zaterdag 22/02/2014
14h – 17h30. Vandaag krijgen we een techniek die velen onder ons wel kunnen
gebruiken: veters strikken! Het zou dan ook handig zijn moesten de teerpootjes
schoenen met veters aandoen deze zaterdag. Vergeet ook geen centjes voor een cola
en een koekje.
Zaterdag 01/03/2014
Geen vergadering
Zaterdag 08/03/2014
Geen vergadering
Zaterdag 15/03/2014
14h – 17h00. Deze zaterdag spelen we heel veel spelletjes! We sluiten af in De Muze
om 17u, want deze avond is het ons eetfestijn.
Zaterdag 22/03/2014
14h – 17h30. Trek allemaal maar goede stapschoenen aan, want vandaag gaan we op
sporentocht doorheen Gent. Eerst leren we hoe we deze sporen moeten vinden en
wat ze betekenen, zodat we zeker onze weg niet kwijtraken. Vergeet geen geld voor
een cola en een koekje.
Zaterdag 29/03/2014
Geen vergadering
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Zaterdag 05/04/2014 tot woensdag 09/04/2014
PAASKAMP! Meer informatie volgt in de kampbrochure.
Zaterdag 12/04/2014
Geen vergadering
Zaterdag 19/04/2014
Geen vergadering
Zaterdag 26/04/2014
10h – 17h30. Vandaag spijzen we onze teerpotenkas zodat we nog veel leuke dingen
kunnen doen dit jaar. We trekken dus de stad in met lekkere snoepzakjes die we zelf
vullen in de hoop dat veel mensen ons willen steunen. Zorg dus allemaal dat jullie
uniform pico bello in orde is!
Raksha
Scherpzinnige Hinde
Renée Mortier
Takleidster van de Teerpoten
hinde@dezwaluw.org
0473/57.14.30
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Artikel Wolven Herfstkamp 2013
Zaterdag 26 oktober
Het was weer zo ver, het was tijd voor het eerste kamp van het jaar: het
welbefaamde herfstkamp. Om half 9 verzamelden al de takken zich op het
Wondelgem terrein, laadden we de bussen in met al onze valiezen, zwaaiden we onze
ouders uit en voor we het wisten waren we vertrokken, op weg naar “De
Spreedonken” in Balen/Olmen. Na een busrit van anderhalfuur kwamen we aan op
ons kampterrein, haalden we de valiezen van de bussen en konden we de kamers
indelen. Dat is niet zo makkelijk als het lijkt bij de wolven, want iedereen wil
natuurlijk bij hun vriendjes slapen, maar de kamers zijn volgens een bepaald aantal
ingedeeld dus moesten we hier en daar wat dingen aanpassen, maar al bij al was
iedereen blij met zijn slaapplaats. Na dat te hebben gehad was het ondertussen al
middag geworden. De stam had nog geen tijd gehad om iets klaar te maken voor ons,
want ook zij moeten zich natuurlijk installeren en alles klaarzetten, maar daarom
hadden we ook ons lunchpakket bij.
Na het middageten was het tijd voor het eerste middagspel van het kamp: Drake and
Arthur. Koning Arthur was zijn vrouw verloren aan de gemene koning Drake en was
hierbij nog eens gewond aan zijn been, dus zelf kon hij haar niet terugwinnen. Hij had
de hulp nodig van de wolven. Deze wouden hem natuurlijk met alle plezier helpen.
De wolven moesten Drake en zijn ridderbende zien te overwinnen door 5 opdrachten
te winnen. Deze 5 opdrachten waren allemaal vrij verschillend, dus de wolven
moesten al hun capaciteiten bovenhalen. Iedereen was erg goed bezig, maar 2
wolven blonken bij bepaalde opdrachten uit boven de rest. Arno Ternier was echt
een beest in dasroof en Louis Maes kon ballen ontwijken als de beste. Bij de opdracht
van het ballen werpen moesten de wolven de ballen, die de ridders gooiden, zien te
ontwijken door hun behendigheid en dit 10 minuten lang. Het zag er erg slecht uit
voor de wolven want na 7 minuten was iedereen al aangegooid behalve Louis Maes
en hij heeft het dus nog 3 minuten kunnen volhouden tegen de ridders, een echte
prestatie! De wolven konden dus de vrouw van king Arthur terug bij hem bezorgen en
dat was dan ook het einde van het middagspel en was het tijd om te vier-uren.
Na het vieruurtje hebben we baseball gespeeld. Het was het team van Baloe tegen
het team van Jacala. Het team van Baloe heeft het team van Jacala uiteindelijk wel
“opengescheurd” (de precieze woorden van Baloe) met 16-7. Na al dat intens
baseballen hadden de wolven wel zin in een stevige maaltijd en die was er op de
eerste dag: Worst met puree! Bedankt stam! Na het avondeten was het voor de
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eerste keer zangles en na de zangles mochten de wolven hun avondkledij aandoen en
zich klaarmaken voor het avondspel. Toen was het tijd voor het avondspel: “Seven”.
Een seriemoordenaar is aan het werk en een politieagent vraagt aan de wolven om
hem te helpen om de seriemoordenaar in te rekenen. De seriemoordenaar had al een
brief geschreven naar de politie dat hij van plan was 7 moorden te plegen. De wolven
hielpen de politieagent en merkten dat elke moord verbonden was met een
hoofdzonde: zo had je bijvoorbeeld iemand die dood op de grond lag met een hele
hoop geld op zich liggen: het teken van hebzucht. Of had je bijvoorbeeld een dode die
vol lag met eten: teken van vraatzucht. Via allerlei aanwijzingen die de wolven van de
seriemoordenaar kregen kwamen ze te weten waar de moordenaar zich had
gevestigd. Ze zochten die plaats op en met behulp van een paar extra agenten kregen
ze hem te pakken. De moordenaar sloeg allerlei Bijbelse wartaal uit en ze vonden
papieren van de moordenaar waar hij de zevende moord aan het plannen was. Er
stond Acedia (wat traagheid betekent) op de papieren en zo kwamen ze bij de clue
van het hele verhaal dat de zevende moord de uiteindelijke dood van de moordenaar
zelf was, omdat hij te traag was met het plegen van de volgende. De wolven snapten
nu ook dat alle moorden te maken hadden met de 7 hoofdzonden. Nu de
moordenaar was ingerekend konden de wolven rustig gaan slapen en daar was het
ook tijd voor.
Zondag 27 oktober
De wolven werden zachtjes gewekt voor de tweede
kampdag. Normaal gingen de wolven een turnles krijgen
van Akela, maar omdat de wolven te luid waren ‘s
ochtends en veel mensen hadden wakker gemaakt,
gingen we de tweede dag beginnen met een loopturnles
onder leiding van Baloe en Bagheera. Na een kwartier te
hebben gelopen was het dan tijd voor het ontbijt. Na
het ontbijt was het tijd om te wassen en voor de
inspectie. Nadat ook dat achter de rug was splitsten we
de wolven in 2 groepen. De ene groep ging eerst morele
opvoeding volgen bij Bagheera, Kaa en Baloe en de
andere groep ging bij Jacala, Phaona en Pinguïn EHBOles volgen waarna de groepen wisselden. Akela was
jammer genoeg ziek geworden die ochtend, dus die was
aan het rusten. De morele opvoeding ging over angsten
en we zijn te weten gekomen dat opvallend veel wolven een fobie hebben voor
spinnen. Na al dat praten hebben de wolven wel honger gekregen dus was het tijd
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om te eten. Alweer een heerlijke maaltijd gemaakt door de stam. Toen iedereen klaar
was met eten ging 1 nest afwassen en kon de rest siësta houden. Degenen die
wouden konden ook hun wolfje afleggen.
Na de siësta was het tijd voor het middagspel: het grote EHBO-spel. De wolven
werden in 3 groepen verdeeld en elk om beurt ging een groep de slachtoffers spelen,
de ambulanciers en de dokters. Eerst moesten de slachtoffers een oproep doen naar
de ambulanciers, zodat die hen kwamen halen. De ambulanciers kwamen dan af met
brancar etcetera en moesten hun vervoeren naar het hospitaal waar de dokters de
gewonden verzorgden. De groep van Bagheera en Kaa (zij waren als laatste groep de
slachtoffers) kwamen op het einde nog op het idee om een grote treinramp te
veroorzaken zodat iedereen ter gelijkertijd moest meegenomen worden door de
ambulanciers. Bij de dokterspost ging het er helaas niet zo professioneel aan toe,
want de wolven hadden spuitjes gekregen die ze konden vullen met “medicijnen”
(water met een kleurtje) en besloten om elkaar daar mee te bespuiten in plaats van
de gewonden. Vooral Basile Van Overstraeten vond dit erg leuk.
Toen was het alweer eens tijd om te vier-uren. Na het vieruurtje konden degene die
wouden voetballen met de leiding of konden ze vrij spel spelen. De meeste meisjes
deden vrij spel en hebben gedanst. Op een bepaald moment deed Anna Meyskens
ballet en ze kon er wel wat van volgens de anderen. Sommige jongens deden een van
hun lievelingsactiviteiten tijdens het vrij spel en dat is dennenappeloorlog. De
jongens smijten dan gewoon met dennenappels naar elkaar. En dan was er nog een
klein groepje over die meevoetbalden met de leiding. Na anderhalf uur spelen was
het tijd voor het avondmaal. Het was groentensoep en boterhammen met préparé,
één van de wolven hun lievelingsmaaltijden dus dat kwam goed uit. Na het eten werd
er zangles gegeven door Phaona, Ara en Pinguïn en daarna heeft Baloe het verhaal
verteld van de Hunger games deel 2, waarvan de film trouwens op 20 november 2013
uitkomt. Door tijdsgebrek kon Baloe jammer genoeg maar het eerste deel van het
verhaal vertellen? maar het vervolg komt nog.
Na het verhaal mochten de wolven hun avondkledij aandoen en zich klaarmaken voor
het avondspel. Die avond speelden we Capture The Flag. We verdeelden de wolven
onder in 3 groepen met elk een leiding: een groep van Kaa, een van Bagheera en een
van Jacala en de overige leiding (Baloe, Phaona en Pinguïn) zelf was ook 1 groep dus
4 in totaal. Iedere groep heeft een vlag in zijn kamp. Je wint een ronde als je al de 4
vlaggen in jouw kamp kan verzamelen door ze te gaan stelen bij andere kampen,
maar als je wordt aangetikt dan moet je terugkeren naar je basiskamp en opnieuw
proberen. De eerste ronde was vrij snel gedaan omdat de groep van Kaa extreem
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gemotiveerd was en een goede tactiek had en gewoon alle vlaggen vrijwel meteen te
pakken had. Doordat de andere groepen vrij hard zijn afgegaan, hadden ze allemaal
besloten om zich dubbel in te zetten en dat was ook te merken in de tweede ronde,
want die nam de rest van het spel in beslag en het werd extreem spannend. We
konden de ronde niet eens eindigen door tijdsgebrek, dus de stand van die ronde
werd een ex aequo tussen de groep van Bagheera en die van Kaa. De eindstand werd
2 punten voor de groep van Kaa, 1 voor die van Bagheera en jammer genoeg 0 voor
die van Jacala en van de andere leiding. Na het avondspel waren alle wolven bekaf en
waren ze blij dat het bedtijd was. ’s Avonds behaalden Arno Ternier, Säde Expeels,
Anna Meyskens, Basile Van Overstraeten en Lena Bernaerts hun wolfje. Een dikke
proficiat aan iedereen!
Maandag 28 oktober
Opstaan wolven! Om de dag te beginnen was het deze keer een normale turnles, ze
hadden geleerd uit de vorige dag gelukkig. De turnles werd gegeven door Jacala en ze
zorgde ervoor dat we helemaal fit voor de dag waren. Na de turnles was het ontbijt
met daarna de inspectie en wassen. Na het ochtendritueel afgelopen was, mochten
de wolven hun sportkledij aandoen en gingen we ver- en hoogspringen. De beste
resulaten vind je hier:
Verspringen
Hoogspringen: 90cm
1 . Louis Maes (2m80)
1. Louis Maes
Keith De Schryver
Basile Van Overstraeten
Tibe Uittenhove
Robbe Verschelden
(2m80)
Basile
Van Arno Ternier
Overstraeten
2. Robbe Verschelden (2m58)
3. Karel Boogaerts (2m50)
Wat ons ook opviel bij het hoogspringen is dat veel wolven graag als een plank over
het touw springen, dus helemaal gestrekt. Milan Van de Geuchte en Keith De
Schryver waren hier een heel goed voorbeeld van. Na al dat springen hadden we
natuurlijk veel honger gekregen en de stam had vandaag tagliatella met pesto en kip
klaargemaakt. Toen was het weer het gebruikelijke uurtje siësta voor de wolven en
dan werden ze uit hun bed gehaald omdat het tijd was om het middagspel te spelen:
de talentenshow. Obama en Borat zeiden tegen de wolven dat ze mochten meedoen
in een talentenshow, een groep ging mee met Obama en de andere met Borat, maar
als ze wouden meedoen gingen ze eerst wat opleiding moeten krijgen. Zo konden ze
bij Lady GaGa leren hoe op te vallen bij de mensen door hun te schminken, de
meisjes deden dit heel erg graag en Milan Van de Geuchte vond dit ook erg prettig,
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hij had van alles op zijn gezicht gesmeerd maar het toppunt was toch wel de
lippenstift op zijn wenkbrauwen. Bij Justin Bieber leerden ze dat kleren erg belangrijk
zijn in de showbizz en om dat aan te leren moesten de jongens hun kledij wisselen
met die van de meisjes en omgekeerd. Bij Rihanna leerden ze dat als je vaak zingt je
stem wel eens kan wegvallen en daarom leren ze te playbacken bij haar. Als laatste
leerden ze bij Michael Jackson hoe te dansen en de wolven moesten zelf een dansje
in elkaar steken om op te voeren op de talentenjacht. Karel Boogaerts vond dit erg
leuk, want zo zei hij dat hij later meisjes ging versieren met zijn dancemoves. Als de
wolven al die dingen hadden aangeleerd was het tijd voor de talentenjacht. De groep
van Obama nam het op tegen die van Borat. Beide groepen moesten hun dansje dat
ze hadden ingeoefend voordoen op het lied Thriller van Michael Jackson. De eerste
groep had een zeer goede opvoering en de breakdance van Basile Van Overstraeten
maakte het af op het einde van hun stuk. Bij de tweede groep was het ook erg
indrukwekkend, de wolven zijn allemaal aangelegd om te dansen dat zag je direct.
Naar het schijnt regelden Pauline Van Hoecke en Mona Deschrijver vooral de
choreografie bij de groepen. De jury van de talentenjacht waren al de bekende
sterren van het spel en het kwam neer op een ex aequo tussen de 2 groepen. De
groep van Obama en de groep van Borat hadden allebei 3 stemmen gekregen.
Na het middagspel was het tijd voor onze dagelijkse dosis koekjes en melk, het
vieruurtje en daarna was het tijd voor de volgende activiteit: techniek sluipen
gegeven door Baloe en Bagheera. De meesten wisten
al ongeveer hoe ze zich ongemerkt door het bos
moesten bewegen, maar nu hadden we het nog eens
uitgebreid gezien aan de hand van de techniek
sluipen. Toen was het alweer eens tijd voor het
avondmaal, soep met boterhammen. Daarna was het
ook weer zangles en kregen de wolven hun dagelijkse
portie kantine (snoep). Omdat het buiten regende
hadden we besloten om het avondspel binnen te
houden, dus deze keer hoefden de wolven hun
avondkledij niet aan te doen, alleen hun brein wat
opwarmen. De wolven werden per nest ingedeeld,
dus er waren 6 groepen, en iedere groep mocht hun
naam kiezen. Zo hadden we het rode nest of de
ukkepukken, het groene nest ofwel de kampioenen,
het grijze nest ofwel de grijze wolven, het witte nest of de badeendjes, het blauwe
nest of de smurfen en last but not least het gele nest ook wel de eidooiers genoemd.
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Het was natuurlijk niet gewoon een normale quiz met gewoon vragen, neen, er
waren ook doe-opdrachten. Zo was er een opdracht waar iedere groep een kan met
fristi kreeg en iedereen kreeg ook een superlang rietje, zodat je moest rechtstaan als
je moest drinken. De bedoeling was om per groep als eerste de kan leeg te drinken
met de rietjes. De leden van het blauwe nest waren blijkbaar de beste fristi drinkers,
want zij hadden die opdracht gewonnen. Er was ook een opdracht waar het de
bedoeling was om een patroon opnieuw na te doen met kleuren. Hiervoor moesten
de groepen hun speler met het beste geheugen naar voren sturen. Arno Ternier, de
nestleider van groen, ontpopte zich als degene met het beste geheugen want hij kon
net 1 kleur van het patroon meer onthouden dan Aline Despriet. Er was ook nog een
prop-zoveel-mogelijk-nic-nacjes-in-je-mond-als-je-kan-opdracht, iedere groep moest
zijn speler met de grootste mond naar voren sturen. Basile Van Overstraeten van het
groene nest had die opdracht gewonnen met 20 koekjes in zijn mond. Bagheera had
de opracht ook eens geprobeerd voor de lol en hij kon er maar liefst 44 in zijn mond
krijgen (foto). Dan was er ook nog een slow-opdracht, degene die de mooiste slow
kon dansen kreeg de punten dus er moest van elke groep een jongen en een meisje
naar voor gestuurd worden en wie elkaar kuste kregen +100, maar zo ver gingen de
wolven niet. De uitslag van die ronde was een gelijkstand tussen alle groepen, want
alle wolven konden even goed dansen. Degenen die de quiz uiteindelijk hebben
gewonnen hebben dat met 1 punt verschil gewonnen van het rode nest, namelijk het
groene nest ofwel de KAMPIOENEN. De quiz was meteen ook het einde van de dag
want het was weer eens bedtijd.
Dinsdag 29 oktober
Weer een nieuwe dag, om op te staan een stevige turnles van Phaona, daarna terug
het ochtendritueel: ontbijt, inspectie voorbereiden, wassen, inspectie. Om de dag
verder sportief in te zetten gingen we nu gaan lopen, gisteren hadden we al hoog- en
vergesprongen en om onze sportproeven compleet te maken gingen we nu lopen, om
ter snelst uiteraard. Eerst de 60meter sprint voor de 1ste en 2de jaar wolven, dan de
100meter sprint voor de 3de jaar wolven en dan voor iedereen de 400meter. Hier de
beste uitslagen:
60m
100m
1. Louis 10.52 s
1. Robbe 18.38 s
2. Basile 11.23 s
2. Keith 18.38 s
3. Matisse en Alix
3. Arno 19.88 s
allebei 11.25 s

400m
1. Louis 1min26
2. Basile 1min28
3. Pauline 1min43
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Na al dat lopen was het tijd voor het middagmaal en daarna siësta om wat te
bekomen van al dat lopen. Maar na de siësta vlogen we er meteen weer in, want
iedereen mocht zijn sportkleren terug weer aandoen want we gingen het middagspel
beginnen: het grote voetbaltoernooi. Er
waren 6 verschillende stervoetballers:
Lionel Messi, Moussa Dembélé, Vincent
Company, Kevin Debruyne, Romelu Lukaku
en Pieter Demeester. De wolven werden
onder hun verdeeld en we gingen zoals in
het echte voetbal met poelfases te werk
gaan. Na ongeveer 6 matchen vonden de
wolven het niet zo leuk dat ze met zo weinig
moesten spelen. Dus gingen we het anders
doen: 1 gigantische wedstijd, 3 groepen
samengesmolten tegen 3 andere. En zo
speelden we door tot het tijd was voor het
vieruurtje. De eindstand werd gelijkspel: 11. De teams waren dus extreem aan elkaar gewaagd. De echte playmakers van de
wedstrijd waren Keith De Schryver, Arno Ternier, Emile Eggermont, Karel Boogaerts,
Louis Maes, Matthew De Schryver en ook Alix Van Duyse die ook een onverwacht
goede voetballer was. Na al dat voetballen moesten de wolven nodig bijtanken,
gelukkig was het vieruurtje weer daar. Na het vieruurtje hadden de wolven vrij spel,
degene die wouden konden afleggen, vrij spelen of meedoen met frisbee. Af en toe
werd er dan ook eens platte Jules (iedereen gaat op een bepaald persoon gaan
liggen) gedaan op de leiding. Zo kreeg Baloe de volle laag. Naar het schijnt zijn
Matisse Dewever, Leon Demey en Merlijn Dierickx echte playboys want ze hadden
die namiddag over hun liefdesleven zitten vertellen aan de vrouwelijke leiding. Toen
was het al tijd voor het laatste avondmaal van het kamp, met daarna ook de laatste
zangles en de laatste kantine.
Toen was het weer tijd om de avondkledij aan te doen en om zich voor te bereiden
voor het avondspel: Castle. Een schrijver van misdaadromans (Castle) kwam aan bij
de wolven met een levend hart van iemand en een dreigbrief waarop stond: “Binnen
1u en 10 min blaas ik heel de boel op; PS: ik heb ook je vrouw.” Hij vroeg om de
wolven hun hulp om deze schurk te stoppen. Castle werd gebeld door zijn vriend en
detectieve Esposito om te zeggen dat er een vrouw gevonden is, met daarop
vingerafdrukken dezelfde als op de doos, maar Esposito is zijn kopie met de
vingerafdrukken verloren in het bos. Dus de wolven moesten die gaan zoeken en
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moesten dan naar het politiebureau om de vingerafdrukken te laten identificeren. Ze
kwamen bij een of andere Miss Marulo uit maar in haar dossier stond dat haar
woonplaats onbekend is. Gelukkig heeft Castle een vriend die veel schurken weet
wonen en die zal hem wel willen helpen. Die vriend wou dat wel niet voor niets doen,
hij had namelijk wat geldproblemen en dus moesten de wolven aan geld voor hem
zien te geraken. Dit deden ze door naar andere schurken hun huizen in het bos te
sluipen en geld te stelen, maar als ze werden ontdekt waren ze eraan. Gelukkig
hadden we gisteren de techniek sluipen gezien, dus niemand ging eraan en we
konden genoeg geld verzamelen voor de vriend van Castle, die dan ook de
woonplaats van Miss Marulo zei. We gingen naar die plaats en het huis was leeg, er
lag wel een kaart op een tafel met daarop de aanwijzing waar de bom lag. We gingen
naar die plaats en daar zagen we Castle zijn vrouw, Kate, vastgebonden aan een bom
en die bom had nog eens een code nodig om hem te kunnen deactiveren. Gelukkig
zagen we Miss Marulo in de verte en de wolven konden haar te pakken krijgen. Zij
had een sudoku bij waarop de code van de bom stond, indien je hem oploste. Een
groep wolven peigerden Miss Marulo nog wat af voor het gevangen nemen van
Castle zijn vrouw en haar poging ons op te blazen. Een andere groep kon de sudoku
oplossen, vooral door de hulp van Karel Boogaerts, Maxime Sleypen, Mona
Deschrijver en Marie Eggermont. We konden de bom gelukkig deactiveren, ook al
hadden we nog maar 5 minuten voor hij ging ontploffen. De politie kwam Miss
Marulo inrekenen en dat was dan ook het einde van het laatste avondspel. Na al die
misdaadactie hadden de wolven grondig nood aan hun bedje, en dan gunden we hun
ook.
Woensdag 30 oktober
De laatste dag was aangebroken, de routine van de laatste dag is altijd hetzelfde voor
de wolven. Opstaan, daarna een turnles gegeven door Baloe deze keer. Dan was er
het laatste ontbijt en mochten de kinderen hun valies maken en hun tanden poetsen
en zich klaarmaken om naar huis te gaan. Toen moest het terein nog wat worden
opgekuist en hebben we nog een paar kleine spelletjes gespeeld. Hierna was het
alweer eens middag en de stam had als laatste maaltijd pitta voor ons in petto,
persoonlijk een van mijn lievelingssnacks. De evaluaties van het kamp werden
afgenomen door de leiding per nest. Zo komen we te weten wat de wolven van het
kamp vonden, wat er beter kon, wat ze van de leiding vonden et cetera. De
jongverkenners en verkenners waren zo vriendelijk geweest om in de tussentijd al de
valiezen in de bus te laden, dus dat moest ook niet meer gebeuren en om half 2 was
het tijd om op de bus te stappen. Op de bus konden de wolven nog naar de film
“Cars” kijken als laatste activiteit en om half 4 kwamen we terug waar het kamp
UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – DECEMBER 2013 TOT APRIL 2014
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: LENS YOERI – EKKERGEMSTRAAT 141 – 9000 GENT

28
begonnen was, het vertrouwde Wondelgemterrein. Wolven, ik hoop dat jullie het net
zo een wijs kamp vonden als mij, want ik vond het allesinds vrie wijs om het op zijn
Gents te zeggen.
Als laatste rest mij nog de stam te bedanken voor het lekkere eten en de
eenheidsleiding voor het organiseren van alweer een geweldig kamp!
Jullie reporter ter plaatse,
Baloe (of Verbaasde Pekari)
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Programma Wolven
Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet Mees vooraf
te verwittigen.
Zaterdag 07/12/2013
10h – 17h30. Hoor, wie klopt daar kind’ren? Inderdaad, vandaag verwachten we
groot bezoek.
Meebrengen: regenvest + €1 + lunchpakket
Zaterdag 14/12/2013
14h – 17h30. Ooit al gehoord van het Kristallijn? Want hier gaan we vandaag naartoe.
Meebrengen:
- Handschoenen!! en eventueel een sjaal en een muts
-€6
- Tram-/buskaart (of € 2)
Zaterdag 21/12/2013
Geen vergadering

Zaterdag 28/12/2013
Geen vergadering

Zaterdag 04/01/2014
Geen vergadering

Zaterdag 11/01/2014
14h – 17h30. We starten het nieuwe jaar met een rustigere vergadering. Vandaag
houden we een gezellige filmnamiddag.
Meebrengen: dikke jas + €1
Zaterdag 18/01/2014
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 + €1
Zaterdag 25/01/2014
Geen vergadering.
Zaterdag 01/02/2014
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 08/02/2014
14h – 17h30. Ooit al eens verloren gelopen? Dat was dan je laatste keer, want we
leren vandaag onze weg vinden met een kaart en kompas.
Meebrengen: €1 + regenvest.

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – DECEMBER 2013 TOT APRIL 2014
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: LENS YOERI – EKKERGEMSTRAAT 141 – 9000 GENT

30
Zaterdag 15/02/2014
14h – 17h30. We luisteren vandaag naar een jungleverhaal en we gaan weer veel
spelen.
Meebrengen: dikke jas + €1
Zaterdag 22/02/2014
14h – 17h30. We herdenken de stichter van de scouts, Baden Powell. We spelen ook
veel spelletjes.
Meebrengen: dikke jas + €1
Zaterdag 01/03/2014
Geen vergadering

Zaterdag 08/03/2014
Geen vergadering

Zaterdag 15/03/2014
14h – 17h. Akela zal jullie vandaag door de stad gidsen. Uiteraard gaan we ook veel
spelen. De vergadering eindigt om 17h, want het is ’s avonds ons eetfestijn!
Meebrengen: dikke jas + €1
Zaterdag 22/03/2014
14h – 17u30. Vandaag herhalen we onze knopen nog eens en leren we enkele
sjorringen.
Meebrengen: dikke jas + €1
Zaterdag 29/03/2014
Geen vergadering.
Zaterdag 05/04/2014 tot woensdag 09/04/2014
PAASKAMP! Voor meer info: zie kampfolder.
Zaterdag 12/04/2014
Geen vergadering

Zaterdag 19/04/2014
Geen vergadering

Zaterdag 26/04/2014
10h – 17h30.Vandaag leren we de dans van Bagheera. We trekken ook de stad in om
koekjes te verkopen.
Meebrengen: lunchpakket + regenvest + €1
Akela
Correcte Mees
Emilia Jacob
Takleidster van de Wolven
mees@dezwaluw.org
Tel.: 0472/33.20.27
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Artikel JVG's Herfstkamp 2013
Zaterdag 26 oktober
Iedereen moest vandaag vroeg opstaan om te vertrekken op kamp. Zoals het goede
jvg’s betaamt vulden we de aanhangwagen van de bus met de valiezen en koffers.
Om 9 uur vertrok de bus en weg waren we! Tijdens de busrit keken we naar
Despicable Me, en zo was de busrit snel om. Eens aangekomen vertrokken we zoals
gewoonlijk met de jvg’s op tocht. Iedereen was blij toen ze aankwamen bij punt 1,
namelijk het eetpunt. Hier at iedereen zijn boterhammen op en rustte even uit. Na
eventjes te kunnen rusten gingen we verder op
tocht. Op punt 3 moesten we aankomen aan de
watermolen, maar Bunzing had dit niet zo goed
begrepen en stond aan de watertoren, die
helemaal aan de andere kant van Hulsen lag.
Tijdens de tocht legden Bruno De Vos, Sara Mens,
Emil Kerckhove, Marle Verhaeghe, Sam Hostens
en Arne Stroo hun kaartlezen af, alle Pl’s dus. De
tocht duurde een goeie 5 uur en hij bestond uit een
7-tal punten. De eerste patrouille die aankwam
terug aan de spreedonken waren de Tijgers. De
Luipaarden en de Koala’s hadden een mindere dag,
of hielden de kaart misschien omgekeerd, alleszins
moesten zij terugkeren met de auto om nog op tijd te kunnen zijn voor het
avondeten. Na het lekkere eten werden alle 1ste jaars nog eens onverwachts
ondervraagd over de eisen voor hun hoed. Maar liefst 19 van hen haalden hun hoed!
Zij mogen vanaf nu hun hoed kopen in het winkeltje en hun tekentje erop naaien.
Ook wordt er nu van hen verwacht dat ze hun hoed iedere vergadering meehebben.
Bij je hoed heb je ook je riempje nodig, zodat deze niet te snel verslijt. Het tekentje
dat je moet kopen is voor de meisjes een speld met een klaver erop en voor de
jongens een soort badge met een lelie (het teken van scouting). Het is het begin van
elke scoutscarierre op weg naar de eeuwige totemnaam.
Zondag 27/10
Vandaag begon de dag met een normale start, we hadden turnles en aten brood als
ontbijt. Hierna, zoals iedere zondag van kamp, deden we aan morele opvoeding.
Bunzing nam de kinderen mee in het bos om daar in een gezellige cirkel te gaan
zitten. Deze morele opvoeding ging over zakgeld en het gebruik van zakgeld. De
UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – DECEMBER 2013 TOT APRIL 2014
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: LENS YOERI – EKKERGEMSTRAAT 141 – 9000 GENT

32
meningen waren verdeeld over de definitie van zakgeld, totdat Gaspard De Koster de
knoop doorhakte en een goede definitie gaf. Sommigen maakten duidelijk dat ze
graag meer zakgeld zouden krijgen. Anderen zeiden dat teveel zakgeld ook niet goed
kan zijn. Iedereen was redelijk aandachtig, zelfs met het slechte weer. Nadat Megane
De Boever nog eens alles mooi had samengevat, speelden we nog wat kleine
spelletjes. Het voetballen verliep vlot zonder speciale incidenten. Na het smakelijke
middageten speelden we ons eerste middagspel, zo moesten de jvg’s zo beroemd
mogelijk proberen worden. Dit gebeurde door concerten te geven met het geld dat
ze konden verdienen bij beroemdheden. Het groepje van Emil Kerckhove, Bruno De
Vos en Michiel Vindevogel had dit spel gewonnen. Als dit spel gedaan was aten we
het 4-uurtje. Na het 4-uurtje speelden we nog voetbal en rugby tot aan het
avondeten. Bovendien was er voor de ijverige scouts onder ons de mogelijkheid om
af te leggen. Arne Stroo was niet te stuiten en lijkt helemaal klaar om dit jaar zijn
totem te halen.
Na een toffe zangles begonnen we alweer
aan het avondspel, deze keer in het
thema van GTA V. De jvg’s moesten
Franklin helpen om een bank te
overvallen, ze kregen hierbij hulp van een
aantal vrienden van Franklin. Eerst
moesten ze leren om te sluipen bij
Michael, dan moesten ze leren om te
vechten bij Trevor, het ietwat gestoorde
individu. Hierbij werden enkele bitsige
gevechten tussen jvg’s uitgevochten waarbij Arne Stroo in een ultiem duel met Emil
Kerckhove tot king gekroond werd. Dan kregen ze van Lester 2 opties om de bank te
overvallen: ofwel de harde aanpak, maar dan ook de gevaarlijke aanpak. Ofwel de
slimme moeilijke aanpak. De JVG’s kozen voor de harde aanpak en overvielen de
bank door een aantal bewakers te overmeesteren en het geld te stelen. Nu bleek dat
de jvg’s even goed zijn in de echte wereld als op de console, kon iedereen met een
gerust gemoed in zijne nest kruipen om nog wat GTA te spelen in zijn dromen.
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Maandag 28 oktober
Maandag begonnen we de dag met een turnles van Dingo. Aan Stacey De Vuyst werd
er een raadsel gevraagd tijdens het ontbijt . Het raadsel was: Hoe laat is het wanneer
de zon hoog staat en de maan laag staat? Ze antwoordde: middernacht, dit was
natuurlijk niet het goede antwoord maar ze probeerde het toch! Gaspard De Koster
liet ons weten dat de tijd te vlug ging en dat hij liever nog langer zou blijven op kamp.
Dat is nu eenmaal zo als je op kamp bent, dan gaat de tijd altijd rap, omdat het zo
plezant is. Na de inspectie was het tijd om de favoriete techniek van de jvg’s nog eens
op te frissen, namelijk: Commandokoord! Iedereen raakte over het commandokoord
en over de apenbrug, voor sommigen ging het wat trager dan anderen, maar het is
iedereen toch gelukt. Tijdens het middagspel zochten we een nieuwe Miss en Mister
jvg, deze werden bepaald aan de hand van een aantal testen. Er was een test
gebaseerd op creativiteit, daar mocht je kiezen wat je deed zolang het maar creatief
genoeg was. Er was ook een test gebaseerd op kracht, zo moest je proberen zo lang
mogelijk in iedere hand een fles water van 1,5 l gestrekt
vast te houden. De tijden varieerden van 15 seconden door
Simke Verhecke tot 4 minuten door de beteren. Dan moest
je je ook zo goed mogelijk aankleden met de verkleedkleren
die we meehadden op kamp. Gaspard De Koster was hier
zeer goed in met zijn zweeds fotomodel – outfit. Dit spel
werd uiteindelijk gewonnen door als Mister jvg Emil
Kerckhove en als Miss jvg Saar Lermytte. Nadat het
middagspel wat was uitgelopen was het al snel tijd om onze
soep op te eten met een boterhammeke. Het avondspel
was deze keer gebaseerd op paintball, maar deze keer niet met propjes maar met
patatenschijven! Om te schieten gebruikten we PVC-buizen en met deze buizen
duwden we door de patatenschijven. Zo kon je een projectiel afschieten als je hard
genoeg blies. Op het einde van paintball speelden we free for all, dit betekent ieder
voor zich. De personen die dit speltype gewonnen hebben zijn: Arne Stroo en Margot
Vereecke.
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Dinsdag 29 oktober
Vandaag hebben we na het eten en de inspectie, de techniek vuren geoefend. Iedere
patrouille mocht 2 vuurtjes maken en hierop eitjes koken, bij sommigen ging het
sneller dan bij anderen. De meeste eitjes waren zeer geslaagd en iedereen genoot
ervan. Emil Kerckhove probeerde om zijn eitjes te koken op kolen, wat niet zo goed
lukte, maar hij probeerde het toch. Daarna is hij overgegaan op vlammen en ging het
goed vooruit en hadden hij en zijn patrouille lekkere eitjes. De Leeuwen hadden ook
een aantal probleempjes, namelijk: in het
midden van het koken van hun eitje
stootte Laurian Schram in al zijn
enthousiasme de gamel omver en doofde
zo het vuur. Gelukkig hebben ze weer het
vuur aangekregen en kookten ze lekkere
eitjes. Het middagspel was deze keer
gebaseerd op levensweg, de bedoeling
was om met zoveel mogelijk geld zo snel
mogelijk te pensioneren. Geld kon je
verdienen door te gokken en geld te verdienen met je job. Uiteindelijk hebben Milo
De Vos, Robin Vercauteren, Marthe Theunissen, Simon Verschelden en Maja
Demuynck het spel gewonnen ondanks een beetje proberen vals te spelen. Robin
Vercauteren had namelijk zijn geld verstopt in zijn schoen toen zijn groepje getikt
werd door Okapi. Maar hij had het redelijk snel door dat Robin iets verborg. Dit
kostte hun heel wat geld! Maar toch wisten ze het spel te winnen.
Na het middagspel was het tijd voor de sportproeven. Bij het hoogspringen gebruikte
Benjamin Meersseman een techniek die nog niemand ooit gezien had om over het
touw te springen, hij duikte namelijk over het touw! Daar bovenop was hij er nog
eens over geraakt ook! Iedereen was er redelijk snel uit bij het hoogspringen, maar
Arne Stroo niet, hij sprong uiteindelijk over 1m25! Bij het lopen was Gaspard De
Koster zeer blij dat hij onder de 4 minuten zat voor de 400m lopen. Bij alle
onderdelen was Arne veruit de beste en deed de rest vooral mee voor de tweede
plaats.
Na de sportproeven was het etenstijd tot ieders opluchting. Na een uitbundige
zangles van Fret en Leeuw speelden we het avondspel prison break. Hier werd leider
Dingo gevangen genomen door een cipier die hem verwarde met een ontsnapte
boef! De jvg’s gingen op pad om geld te verdienen om hem vrij te kunnen kopen. Er
werd op 3 manieren geld verzameld, door een winkelier van al zijn geld uit zijn kassa
te beroven. Door de deuren van een bank open te schieten en zo geld te pakken. En
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door het alarm van een rijke man zijn huis uit te schakelen en zo zijn geld te kunnen
stelen. Dingo werd vrijgekocht maar niet zonder slag of stoot! Na dit avontuur kon
iedereen gerust gaan slapen nu Dingo gered was.

Woensdag 30 oktober
Het is weer zover, de laatste dag van kamp. Na het ontbijt mocht iedereen al zijn
valies weer maken en alles opruimen. Zoals het een goede scout betaamt lieten wij 2
dingen achter: niets en danku. We kuisten samen met de PL’s een deel van het
gebouw en met de rest speelden we een aantal kleine spelletjes. Ook deden we de
rest van de sportproeven, zodat iedereen zowel gelopen als gesprongen had. Zoals op
iedere laatste dag moesten er ook evaluaties geschreven worden over het kamp. Als
eten was het pitta, tot grote opluchting van de jvg’s, want wie lust er nu geen pitta?
Na het eten was het alweer tijd om te afscheid te nemen en te vertrekken met de
bus, eens aangekomen laadden we de valiezen uit en ging iedereen naar huis.
Mij rest enkel nog de leiding en Stam te bedanken voor het schitterende kamp en ik
kijk al uit naar april.
Uw Verslaggever ter plaatse
Aarzelende Okapi
Hulpleider jvg’s
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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.
PS: standaard inbegrepen in de vergaderingen zijn een hoop spelletjes.
Zaterdag 07/12/2013
10h – 17h30. We zijn vandaag onze eigen sinterklaas. We spelen spelletjes om te
bepalen wie de echte is en wie de grootste piet is. Breng allemaal een cadeautje mee
rond de 5 euro. Bovendien om de dag nog beter te maken gaan we nog schaatsen
ook, neem daarvoor nog 5 euro’s mee en vergeet zeker je handschoenen en muts
niet vergeet ook jullie buskaart niet
Zaterdag 14/12/2013
14h - 17h30. Om jullie te ontlasten van de examenstress, mogen jullie allemaal eens
los gaan op de kleine spelletjes
Zaterdag 21/12/2013
Geen vergadering
Zaterdag 28/12/2013
Geen vergadering
Zaterdag 04/01/2014
Bekomen van de feestdagen, Gelukkig 2014!!!!
Zaterdag 11/01/2014
14h - 17h30. --/---/.-./…/., altijd leuk natuurlijk. Jullie zullen vandaag het hele alfabet
onder de knie krijgen. Wees dus allemaal paraat en hou je fluitje bij de hand, zo ben
je na deze vergadering alweer een techniek rijker.
Zaterdag 18/01/2014
14h - 17h30. Hopelijk kunnen we reken op de goodwill van onze Frank Deboosere en
kunnen we veel spelletjes spelen in de sneeuw. Indien niet zullen het spelletjes met
gewone ballen worden.
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Zaterdag 25/01/2014
14h - 17h30. In tegenstelling tot de 3 jongste takken is er bij ons wel vergadering
vandaag. Daarom openen EN sluiten we in wondelgem. We zullen vandaag trachten
de aanzet te geven voor sommigen om hun badge creativiteit te halen.
Zaterdag 01/02/2014
10h - 17h30. Vergeet vandaag je sportschoenen en sexy shortje niet, indien je je daar
aanhoudt kan je misschien vandaag je badge atleet behalen. Bovendien leer je
vandaag heel wat bij over de natuur. Vergeet je Lunchpakket,tramkaart en
loopoutfit dus niet.
Zaterdag 08/02/2014
14h - 17h30. Zoals op Herfstkamp bleek zitten we met een heel enthousiaste groep
die allen zo snel mogelijk hun totem willen behalen. Daarom is er vandaag volop de
kans om technieken af te leggen. Uiteraard zijn er voor de anderen veel spelletjes
voorzien.
Zaterdag 15/02/2014
14h - 17h30. Twee weken geleden gingen we lopen en behaalden de meesten hun
badge atleet, vandaag gaan we proberen een nieuwe badge te behalen. We duiken
het zwembad in en leggen de vereiste proeven af. Vergeet allemaal jullie buskaart en
Zwemgerief niet. De inkom wordt betaald door jullie jvg-kas.
Zaterdag 22/02/2014
14h - 17h30. Openen in de Muze, Sluiten in Wondelgem!!! Voor zij die zichzelf een
echte scout wanen en hun geschiedenis kennen is het vandaag een zeer belangrijke
dag. Zij weten dan ook wiens leven we vandaag zullen herdenken. Vergeet jullie
Buskaart niet.
Zaterdag 01/03/2014
Geen vergadering
Zaterdag 08/03/2014
Geen vergadering
Zaterdag 15/03/2014
14h - 17h. We spelen deze week veel spelletjes en er is ook weer tijd om technieken
af te leggen. De vergadering is vandaag vroeger gedaan omdat we vanavond weer
ons feest hebben, een heel nieuw concept, afkomen is de boodschap!!!
Zaterdag 22/03/2014
14h - 17h30. In het begin van het jaar is er altijd een techniek kaartlezen, uit
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ondervinding blijkt echter dat niet iedereen dat meteen begrijpt. Vooral de nieuw
bakken jvg’s vinden dit niet evident. Daarom frissen we vandaag de techniek nog
eens op. Wees dus allemaal voorbereid.
Zaterdag 29/03/2014
10h - 17h30. Openen in de Muze en Sluiten in Wondelgem. We gaan deze week
weer de theorie omzetten in de praktijk, trek dus jullie stapschoenen maar aan en
vergeet jullie kaartlees gerief niet. Ook jullie lunchpakket en buskaart niet vergeten.
Zaterdag 05/04/2014 tot vrijdag 11/04/2014
Paaskamp + techniekenweekend.
Zaterdag 12/04/2014
Geen vergadering
Zaterdag 19/04/2014
Geen vergadering wegens leidersweekend
Zaterdag 26/04/2014
10h - 17h30. Dring, dring, dring, daar gaat de fietsbel, maar wat hangt er nog allemaal
aan de fiets en hoe moet je het onderhouden? Je komt het vandaag te weten bij onze
snelcursus fietsherstelling.
Actieve Fret
Sam Bastiaens
Takleider JVG's
fret@dezwaluw.org
0484/03.09.64
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Artikel VG’s Herfstkamp 2013
Zaterdag 26 oktober
Klokslag half 9 verschenen de eerste Zwaluwen op de parking te Wondelgem. Het
groot kamp zat nog vers in het geheugen en toch stond het herfstkamp van het
nieuwe jaar voor de deur. Naar traditie laadden de leiding de valiezen in de bussen en
verzamelden de takken apart. Omstreeks 9 uur stonden 17 verkenners-gidsen sterk
klaar om te vertrekken om een gevarieerd doch volgepakt programma de komende 5
dagen af te werken dat de leiding had voorbereid. Het mamaatje en papaatje kregen
een snelle kus en zo sprongen alle Vg’s al te gaar op de bus. Daar werd er druk
gediscussieerd binnen de Vg tak : wie had er nu het sterkste haar? Dit keer keerde de
Zwaluw terug naar een oude haven, namelijk de Spreedonken te Balen, voor de
doorgewinterde Vg een gekend terrein. Niettemin slootten 3 (al dan niet ex) leden
zich (terug) aan bij de Vg’s om aan scouting te doen. Voor deze was het terrein
volstrekt onbekend.
Aangekomen op het terrein, staken de Vg’s de handen uit de mouwen en hielpen
mee de camion te lossen. Alles werd correct op zijn plaats gezet; de keuken werd
geïnstalleerd alsook de spelmateriaalruimte. Toen alles gesorteerd en geplaatst was,
verorberden de Vg’s hun middagmaal van thuis. Gedurende deze maaltijd werd het
kampreglement overlopen. Zodoende had de Vg-leiding ook een kleine verrassing in
petto : omdat een volledig kamp draaien met 2 leiders moeilijk haalbaar leek, hadden
Leeuw en Mustang enkele vriendjes uitgenodigd om hen bij te staan in de leiderstak.
Zo werd er beroep gedaan op Sifaka en Guppy, beiden oud-leiders met de nodige
ervaring om de leidersploeg te versterken. Van de meeste Vg’s droop de adrenaline
reeds af, want wie had er niet uitgekeken naar het herfstkamp? Jammer genoeg werd
er eerst tijd voorzien voor een kleine siësta, terwijl de leiding het middagspel
voorbereidde. Een half uur later verzamelden de Vg’s voor de chalet in speelkledij.
Daar werd de uitleg gegeven voor het middagspel. Het betrof een tactisch teamspel
omtrent de ‘A Game of Thrones’, eenieder weliswaar bekend. Zo werden er 7
kingdoms verdeeld onder de Vg’s en kreeg elk kingdom de opdracht om een ander
kingdom in te palmen. Via bonussen en manschappen konden de kingdoms zich
versterken en elkaars land binnenvallen. Hoewel het kingdom van Fitis en Tobias
enorm dicht zaten bij de verwoesting van de Lannisters, wist Mustang met een grove
minderheid aan troepen toch het landgoed van de Lannisters te verdedigen en zo de
aanval alsook de legers van Fitis en Tobias volledig weg te vegen. De Lannisters,
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onder leiding van Fennek, lachten in hun vuistje, want de volledige aanval was het
prijs : Winterfell ging voor de bijl en zo wonnen de Lannisters het spel.
Negerinnetetten en melk stonden reeds klaar voor de Vg’s op tafel dus schoven ze de
voeten onder tafel en werd ettelijke liters melk naar binnen geloodst. Omdat de Vg’s
energie met hopen overhadden, werd en een potje wedstrijd frisbee en voetbal
gespeeld. Het viel niet mee met de plassen water die op het terrein lagen, maar dit
maakte de wedstrijd des te interessanter. Na een uur zat elke Vg onder het zweet en
verfristen ze zich in de wasbakken. Uitgehongerd trokken de Vg’s naar hun eigen
lokaaltje achterin het gebouw waar rijst met balletjes in tomaatsaus vlot naar binnen
werd gespeeld. Zo ver gekomen, namen de Vg’s hun zangbundel en vergezelden de
andere takken tijdens de zangles terwijl de leiding het avondspel voorbereidden. Het
originele avondspel van Sifaka viel bij alle Vg’s in de smaak. Het spel met glowsticks
rond de enkels werd naar hartenlust meegespeeld. Het was de bedoeling om het
andere kamp binnen te vallen en daar ballonnen met glowsticks in kapot te maken.
Ook konden er bonuspunten verkregen worden door met een glowstickbril rond te
lopen en ballonnen kapot te maken. Het avondspel liep ten einde en de Vg’s gaven
het voor bekeken naar zo’n drukke dag. En toen kwam Ruben Hoflack toe. Perfecte
timing zullen we maar zeggen! Maar helaas........................... Het bed zou moeten
wachten.

Want de Vg’s vertrokken die avond nog op dropping! De uniformen werden terug
aangetrokken en de auto’s geladen met Vg’s. Na een korte tocht met de auto werden
de Vg’s gedropt op een zandvlakte.
Hier werd een potje voetbal
gehouden tussen de Vg’s; de
patrouille die als eerste twee maal
zou scoren, zou als eerste mogen
vertrekken. Zo staken de Pythons
eerst van wal met twee doelpunten.
Alle patrouilles stapten deftig door.
Helaas voor de Piranha’s namen ze in
het begin een fout weggetje,
waardoor ze op schema achter kwamen te staan op Condors en Pythons.
Engagement en doorzettingsvermogen werden gecombineerd om zo snel mogelijk te
route af te leggen. Op het voorlaatste punt werd en ontbeten en werd er beslist door
de leiding dat de 2 eerste patrouilles zouden wachten op de Piranha’s. Toen de
Piranha’s aankwamen, was Mustang in slaap gevallen en hij moest gewekt worden
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voordat de Pythons weer konden vertrekken. Het laatste stuk ging voor de Piranha’s
voortreffelijker, want ze legden dit in een recordtijd af in vergelijking met de andere
patrouilles. Desalniettemin kwamen de Pythons en Condors eerder aan. Gearriveerd
kropen alle Vg’s in hun bed om slaap in te halen. Gelukkig had de leiding het slapen
tot 11 uur ingepland, zodanig dat niemand slaap te kort kreeg. Zo werden de eerste
20 uur van kamp afgesloten.
Zondag 27 oktober
?#@*&%! BOENK ?#@*&%!SCHREEUW?#@*&%! Omstreeks kwart na 8 stonden alle
takken behalve de Vg’s op, wat dus het nodige lawaai met zich meebracht. Noch Vg’s
noch leiding sliep veel nadat de andere takken waren opgestaan. Maar om 11 uur
ging de wekker dan toch; OPSTAAAAAAN! Versuft van de tocht verscheen iedereen
dan toch buiten. Een korte turnles werd gegeven om de spieren flexibel te maken
voor een dag vol plezier. In plaats van het gebruikelijk ontbijt na de turnles mochten
de Vg’s meteen aanschuiven voor het middagmaal.
Na de nodige afwas en siësta werd
er een rustig spel gegeven;
namelijk de kimspelen. Wat houdt
dit in? Zenuw en zintuig worden
uitgedaagd om binnen de tijd te
reageren. Tast, reuk, gehoor en
zicht werden getest. Zo makkelijk
bleek het niet te zijn, o.a. Maarten
Malot ging er van uit dat er
ijscrème in zijn handen lag, terwijl het een gigantische pompoen bleek te zijn. Helaas
kan niet iedereen altijd een winnaar zijn, zo slaagden er maar enkelen in om de
minimumscore te behalen. Daarvoor willen wij feliciteren : Vos, Flicka, Fitis, Fennek,
Caraya, Helena Dirieckx, Cavia, Febe Declerq en Vic Tack. Een speciale shout-out
voor Vic die nipt net niet de maximumscore behaalde. De Vg’s hadden even stil
gezeten, dus was het tijd voor beweging. De honkbalknuppel en tennisbal werden
van onder het stof gehaald en zo speelden de Vg’s een potje honkbal. Al snel werd
duidelijk dat sommigen onder ons heel ver kunnen slaan met zo’n knuppel, alsook
onze eenheidsleider Lama die een balletje mee kwam slaan. De Vg’s konden zich
uitleven en de boterhammen van het avondmaal werden snel opgegeten. Tijdens het
avondmaal klopte er iemand aan de deur… En nee voor de Sint was het nog iets te
vroeg. Het was Febe Van De Voorde die langs de achterdeur naar binnen kwam met
haar vader. Rare manier van binnenkomen maar ze was meer dan welkom!
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Een korte afwas en zangles verder, had de leiding iets ingepland wat zelden voorkomt
bij de Vg’s : namelijk een verhaal. Niet zomaar een verhaal; het verhaal over de
hemeltrap te Hechtel-Eksel. Daar zou het één en het ander gebeurd zijn, lang lang
geleden, in de tijd van Kat en Eland. Zo weten de Vg’s nu dat ze beter ’s nachts
wegblijven van zwarte auto’s... Uiteraard houdt elke Vg wel van een snoepje, dus
werd de kantine smakelijk onthaald. De leiding had een avondspel voorzien maar vele
Vg’s zagen er zodanig moe uit dat ze direct in hun bedje konden kruipen. Daarop
bedacht de leiding maar iets rustigers; een quiz. Onder de doe-opdrachten zaten o.a.
dansopdrachten waar de leiding zich kostelijk mee geamuseerd heeft. De
vragenrondes gingen over sport, film, varia, doe-opdrachten en scouting. Na een
uurtje quizzen werd het avondlied gezongen en klauterden de Vg’s voor een 2 de maal
hun bed in, weliswaar nu voor een volledige nachtrust. Slaapwel!
Maandag 28 oktober
Nog met kleine oogjes maar deze keer beter uitgerust werden de Vg’s gewekt door
Mustang. Na een korte doch nuttige turnles aten we een stevig ontbijt gevolgd door
een eerste inspectie. Een niet al te
slechte inspectie. Nadien stelden we de
Vg’s alweer op proef. Sportproeven!
Mustang had ons even verlaten dus
kwam Das hem even vervangen. Met
vier leiding kregen we eens alle
sportproeven binnen de voorziene tijd
afgerond met volgende mooie en soms
verassende resulaten: Beginnend met
verspringen is gesprongen naar de
derde plaats, Tobias Haeck (3m02). Vloog naar de 2e plaats, Flicka (3m30) En sprong
het verst: Vos met 3m35. Om dan over te gaan naar de hoogte, sprong hoog en
haalde 1m25 : Febe D., Wouw en Flicka. Sprong nog hoger en strand deze keer op de
2e plaats Vos met 1m30. En dook nog hoger Arne Bovyn met wel een zeer aparte
techniek, 1m35. De 100m dan werd gewonnen door Wouw en Tobias Haeck met
15,27 seconden en op de hielen gevolgd door Febe Van De Voorde met 16,05
seconden. En bij de 400 een quasi dezelfde top drie: 1 voor Wouw met 1’24”, 2 voor
Tobias met 1’25” en 3 voor Vos met 1’27”. Ook bij de verkenners is het de gewoonte
om te pompen als proef. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk te pompen binnen
de minuut zonder onderbreking. De één pompt al wat beter dan de andere of heeft
wat minder kilo’s te heffen maar volgende top drie kwam uit de bus. Vos met 66 keer
voorbijgestoken door Ruben Hoflack met 70 keer en overtroffen door Fennek met 80
UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – DECEMBER 2013 TOT APRIL 2014
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: LENS YOERI – EKKERGEMSTRAAT 141 – 9000 GENT

43
keer. Tot zover de sportproeven. Iedereen had nu wel een heerlijke maaltijd
verdiend. Pasta Pesto met kip en champignons. Een voltreffer vond iedereen! En
maar steken tot je erbij neerviel of toch bijna neerviel. De siësta kwam dus als
geroepen!
Bottle fight was het volgende op het programma. Een strijd tussen de patrouilles
waar ook de leiding een rol had. 1 fles bewaken. Velen kwamen hier natuurlijk op af.
Zo kon je strategische keuzes maken en meer punten maken. Tussendoor was er een
bonusronde: bowlen met een basketbal. De eerste patrouille had dan ook
moeilijkheden met het feit dat het een basketbal was… Die kaatst nu eenmaal beter.
Zo gooiden de Piranha’s er 2 maal los over! Na een toch wel spannende strijd tussen
de Pythons en de Condors zijn het toch de Pythons die gewonnen zijn met 29 punten
tegen de Condors met 25 punten. De Piranha’s bengelden daarachter met een score
van maar een magere 14 punten. Na het vieruurtje was daar alweer de regen die roet
in het eten gooide, dus geen techniek maar weer enkele spelletjes. Voetbal tussen de
bomen. Maar al rap werd het donker en zag niet iedereen meer zo goed. Zo
struikelde iedereen wel eens over een stronkje of schopte de bal naar wie weet waar
en nam Flicka zo een borstcontrole aan waarmee ze achterover vloog. In ieder geval
wel plezant!
Rap nog wat avondeten binnensmokkelen en een zangles met de eenheid en het was
alweer tijd voor een avondspel. De Driehoek. Per patrouille moest je de andere
patrouilles aanvallen op een spelbord. Op het spelbord verplaatste je dmv leventjes
van het de andere patrouilles die je verdiende door op het echte speelveld in een
ander zijn kamp te geraken. Op het spelbord kon je ook je eigen kamp verdedigen
met legers en barricades, die moeilijker te overbruggen waren. Niet zo ingewikkeld
als je het speelde. Maar het kwam erop neer in het begin snel te spelen om punten te
smokkelen zolang er nog geen verdediging was. Daar profiteerde Tobias Haeck van
en bracht de Pythons naar de overwinning. Iets vroeger gestopt omdat we nog geen
kantine hadden gekregen maar ook… proficiat aan Febe Van De Voorde, Maarten
Malot en Jacobe Haeck zij behaalden hun belofte eisen en mogen vanaf heden ook
hun hoed dragen! Nu was het echt wel laat en mochten de Vg’s hun nestje in.
Dinsdag 29 oktober
Goed uitgerust deze keer een aangename turnles om de dag te starten. Het weer zag
er veelbelovend uit. We begonnen dan ook vrolijk aan het ontbijt, vlug even die
inspectie. Maar misschien omdat we te goed gezind waren ging deze misschien niet
zo goed als de vorige. Toch wat Vg’s die niet alles netjes hadden liggen. Maar goed,
na wat gecorrigeer lag alles spik en span en begaven we ons met Mustang naar
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buiten voor een Morele opvoeding. Het onderwerp ging over genetisch onderzoek en
of je al dan niet wou weten waaraan je zou sterven en wanneer. Interessante
gedachtewisseling waarbij Febe Van De Voorde, een beetje als nieuwkomer toch,
toch sterk van haar liet horen. Een beetje een
algemeen besluit mogen we wel stellen dat we
niet willen weten wanneer we gaan sterven. En
dat de natuur maar zijn gang gaat . Na lang
discussiëren hadden de Vg’s het toch koud
gekregen blijkbaar, het was misschien dan toch
niet zo warm om stil te zitten, maar geen nood
nog 5 minuutjes het klapspel (omdat de wolven
aan het aanschuiven waren) en dan bloemkool
met worst opscheppen. Al zat er in de witte saus
iets minder smaak, de kaas zorgde voor de
afwerking. Geen nood dus, alweer een voltreffer
stam! En alweer tijd voor siësta!
Maar een uurtje later ook alweer een middagspel, het programma zat dus stevig
gevuld. Het grote eierspel. Nog voor het spel begon brak Helena Dierickx een ei van
de Condors. Het dat kan gebeuren? Lomp? We zullen het niet weten. Men moest
zoveel mogelijk eieren in bezit hebben, en die kon je gaan stelen bij de andere
groepen. Om het ei te stelen moest je dit in je mond steken. En dit was lastig punt
voor Wouw want die kreeg zijn mond niet genoeg open. Bij andere brak het tijdens
het lopen. Of mensen liepen er gewoon over. Kortom er sneuvelden te veel eieren. Er
konden dan ook eieren verkregen worden bij Mustang en Leeuw als zij “ei” floten in
morsen. Floten ze “ie” en ze tikten ons moesten ze het gevang in. Zo waren ze toch
geacht aandachtig te luisteren. Met maar 5 eieren en hou je vast, wonnen alweer de
Pythons. En na het vieruurtje was het alweer tijd voor een klein spelletje.. Met weer
wat voltreffers bij baseball waarbij Leeuw actie foto’s wou nemen en ze maar niet te
pakken kreeg, f*** karma. Maar je zag de bal al snel niet meer vliegen door het licht,
dus begonnen we maar te frisbeeën. Na een mooie gelijkmaker tussen beide teams,
was het te donker om de frisbee ook nog te zien vliegen en was het net tijd om
alweer aan tafel te schuiven. En alsof we nog niet genoeg lekkers hebben gegeten dit
kamp, was het omelet voor op de boterham! Als je niet genoeg had er was nog, zelf
zoveel dat niemand klagen had. Vlug nog de afwas en weer die stembanden
opwarmen voor een nieuwe zangles. Met toch wat veel nieuwe liedjes zo bleek. Hier
zullen we wat op moeten oefenen blijkt.
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Het laatste avond spel dan waar de PL’s de touwtjes in handen hadden. Ze moesten
per patrouille in een bos vol met dorens en plassen de leiding zoeken. Toch niet zo
makkelijk als ze dachten. De leiding weet achteraf te vertellen dat ze veel zijn
gepasseerd geweest of bij Das zelf dat ze over hem zijn gestapt. Nuja het was ook wel
donker. Als je genoeg leiding gevonden had, kon je patrouilleleden van andere
ronselen. Na enkel rondes was het dan de grote battle, slangendasroof. Hier wonnen
de Condors nipt wat toch een mooie afsluiter was van het kamp. Nog een laatste keer
het avondlied, slaapzak binnen en oogjes toe.
Woensdag 30 oktober
Helaas, de laatste ochtend van een alweer gepasseerd kamp. Vandaag stond er zoals
altijd de laatste dag, niet zoveel op het programma. Opstaan, turnles, ontbijt, valies
maken en kuisen. De valies was gemaakt en de Vg’s vonden er niet beter op dan maar
te gaan spelen. Slim gezien aangezien de leiding nog niks had gezegd. Maar ze
kwamen er niet onderuit. Opgesplitst in 2 groepen schoot iedereen in actie. De tijd
vloog voorbij. De bussen waren te vroeg en evaluaties werden geschreven. Nog snel
een pitta naar binnen spelen het afscheidslied zingen en we konden richting
Wondelgem vertrekken. Of toch bijna iedereen. Er waren er al 3 vertrokken op
voorhand voor de camion. En er bleven er 2 achter voor nog de laatste 2 wc’s te
kuisen. Aangekomen in Wondelgem nog snel die camion uitladen, wat snel gebeurt
was met zo een team verkenners-gidsen en dan werd er afgesloten! Met een afscheid
voor 2 weken, want wij zien elkander weer!
En zoals gewoonlijk hebben wij nog enkele mensen te bedanken voor dit allemaal
mogelijk te maken. Eerst en vooral alle leiding om de alle kinderen een onvergetelijk
kamp te laten beleven. De extra stam die inviel als leiding, Guppy, Sifaka, Das en
Valk. De kookploeg die dit jaar toch wel voor een schitterend menu heeft gezorgd!!
En Last but not least, de EL Lama, Baribal, Fret en Leeuw die alles in goede banen
hebben geleid. Wij hopen alvast dat er nog meer van die kampen zullen komen en
dan zien ook wij elkander weer!
Uw reporters ter plaatse:
Gemotiveerde Leeuw
Strijdvaardige Mustang
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Programma Verkenners-Gidsen
Vrijdag 06/12/2013
19h – 22h. Een kleine competitie volksspelen zorgt wel voor de aflossing van die
examenstress. Jullie score bepaald als hoeveelste je mag kiezen tussen alle prachtige
cadeautjes van jullie medevg’s. Vergeet zeker ook niet te melden als je niet komt.
(Cadeau = ±€10)
Vrijdag 13/12/2013
19h – 22h. Zitten, achteroverleunen met een drankje en genieten. Wat kan er nog
beter klinken dan dit? Om het jaar bijna af te sluiten en omdat er nog examens zijn
toch nog even genieten van een filmpje.
Zaterdag 21/12/2013
Geen vergadering
Zaterdag 28/12/2013
Geen vergadering
Zaterdag 04/01/2014
Geen vergadering

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

Zaterdag 11/01/2014
14h - 17h30. Snijwonde, bloedneus, reanimeren? Wat moet je doen bij zo situaties?
Kom en zoek het zelf uit! Na techniek EHBO kan je alle basis voor kleine
ongevalletjes!
Zaterdag 18/01/2014
14h - 17h30. Onze eigen verkenners gaan ons door het stad gidsen voor hun badge.
Benieuwd hoe Gent er uitziet uit hun oog. We openen en sluiten aan de Muze.
Zaterdag 25/01/2014
14h - 17h30. Normaal een techniekje voor op kamp, maar waarom niet eens op een
vergadering. Commandokoord en apebrug. Ook de slack-line zal uithangen maar die
is alleen voor de echte pros!
Zaterdag 01/02/2014
10h - 17h30. Voor zij die hem nog niet hebben een must, voor zij die hem wel al
hebben bewijs jezelf nog eens! Badge Atleet. Vergeet dus zeker niet je beste
loopschoenen en aangepaste kledij! Wij openen in de blaarmeersen (piereput) en
sluiten aan de Muze. Nen euro volstaat (inclusief cola).
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Zaterdag 08/02/2014
14h - 17h30. Aangezien gipsen op kamp niet gelukt is doen we het nu. Heb je een
voorwerp waarvan je een afdruk wil laten maken, het is de moment.
Zaterdag 15/02/2014
14h - 17h30. Beter laat dan nooit! Techniek kaartlezen. We gaan u zo goed mogelijk
proberen te kneepjes van het vak te leren zodat je nooit meer verkeerd loopt! En stel
gerust vragen!
Zaterdag 22/02/2014
14h - 17h30. Alweer een jaar gepasseerd, tijd om hem dus nog eens te herdenken!
BP, wij hebben alles te danken aan hem. Zonder hem waren we er niet.
Zaterdag 01/03/2014
Geen vergadering
Zaterdag 08/03/2014
Geen vergadering
Zaterdag 15/03/2014
10h - 17h00. Een tochtje mag ook dit jaar niet ontbreken! Dit gecombineerd met het
2e deel voor de badge fietser. Het systeem wordt wel duidelijk tijdens de tocht. En
voor alle duidelijkheid, de tocht is te voet. De vergadering eindigt om 17h, want het is
’s avonds ons eetfestijn!
Zaterdag 22/03/2014
14h - 17h30. Hoe gaan die liedjes nu weer? Of hoe geef je zangles? Dit gepaard met
het brainstormen voor de paasshow. Laat die ideeën maar komen.
Zaterdag 29/03/2014
14h - 17h30. Laatste vergadering voor het paaskamp. Dan weten jullie al hoe laat het
is? Vergeet niet genoeg papier en een stylo die schrijft want hier komt een 2e klas
test.
Zaterdag 05/04/2014 – Vrijdag 11/04/2013 : Paaskamp + Technisch weekend
Wij verzamelen om 8h in Wondelgem en vertrekken richting de Melkweg. En alsof
kamp nog niet genoeg is vertrekken wij nadien op technisch weekend met de Jvg’s.
Alle info volgt in de folders.
Zaterdag 12/04/2014
Geen vergadering
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Zaterdag 19/04/2014
Geen vergadering maar het 2e leiderweekend. Alle info volgt nog.
Zaterdag 26/04/2014
10h - 17h30. Seniorvergadering 2
Zaterdag 03/05/2014
10h - 17h30. Groot kamp komt dichter bij en het allerbelangrijkste is toch wel dat je
kan sjorren! Vandaar dat tafels gaan maken. Vergeet je lunchpakket niet, anders zijn
die tafels voor niks geweest..
Gemotiveerde Leeuw
Michiel Dutrieue
Takleider VG's
leeuw@dezwaluw.org
0498/49.45.41
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