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De temperaturen stijgen en de zwaluw vliegt hoog, dat kan alleen maar betekenen
dat de lente daar eindelijk is. Het is met horten en stoten op gang aan het komen,
maar we gaan duidelijk in 1 rechte lijn naar de laatste leuke vergaderingen en het
toppunt van het jaar: Groot Kamp!
Even terugblikken: sinds het vorig schrijven was er in maart ons 2e eetfestijn, met
lekkere beenhesp of quiche. Zoals jullie ons kennen kon er niets ontbreken:
krielpatatjes, pastasalades, vele groenten, een gezellige sfeer, en dit alles à volonté!
Om af te sluiten hadden we nog veel keuze aan zelfgemaakte taarten, bedankt voor
de mooie opkomst.
De Zwaluw staat er voor bekend om echte feestbeesten te zijn, wat we dit jaar in de
verf zetten door niet één, maar 2 fuiven te organiseren! De VG's toonden wat ze in
hun mars hadden en organiseerden de "Fly Away". Wat een succes voor een eerste
editie! Onze bouw was snel volledig gevuld en de organisatie verliep, met
ondersteuning van de VG leiding en enkele ouders, zeer goed. Ook de jaarlijkse
"Happy Hour" van de leiding was een groot succes, er kwam scouts van overal voor
een pintje en dans'ke of 2.
We begonnen de paasvakantie goed met ons paaskamp, dit opnieuw in "De
Warande" te Kortrijk. We kenden dit terrein ondertussen van binnen en van buiten,
dus gecombineerd met een lekker weertje vloog het kamp opnieuw voorbij. Alle
kinderen werden met het heerlijke eten en de superleuke activiteiten serieus in de
watten gelegd! Verder in ons boekje kan je de artikels lezen met alle beleefde
avonturen, de foto's kan je op onze website bewonderen en een "like" geven.
Na de paasvakantie trokken we met de leiding en VG's naar Kasterlee, om er in een
chalet in de bossen te kruipen voor ons 2e leidersweekend van het jaar.
Lasershooten, een klein tochtje stappen, kayakken, leerzame cursussen, heuse
discussies en nadien verbroederen, het was alweer geslaagd.
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Op naar het Groot Kamp! De Zwaluw vlag wordt in augustus gepland in de gekende
Lommelse bossen. Hier hebben we alles dat we nodig hebben: er is meer dan genoeg
plaats om de verschillende takkampen op te bouwen en te vullen met slaaptenten,
materiaaltenten, een gesjorde poort en een gesjorde zithoek. Onze nieuwe feesttent
wordt goed gebruikt om een superkeuken in elkaar te steken, en een schone ruime
refter. Het speelterrein kan niet beter: veel verschillende uitgestrekte bossen, perfect
voor alle grote spelen. Dit alles kan u bewonderen op onze bezoekdag op zaterdag 8
augustus, hetgeen ook samenvalt met de 1e dag van het kamp. Schrijf u in met
vrienden en familie voor de uitgebreide BBQ, met erna een rondleiding.
Alle info en details voor dit kamp volgen in onze kampfolder die er binnenkort
aankomt.

Wij kijken er alvast naar uit, en hopelijk jullie ook!

Eigenwijze Lama
Yoeri Lens
Eenheidsleider

lama@dezwaluw.org
0494/45.21.88
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Planning
Groot kamp
Periode:
- 1e periode: van zondag 2 augustus tot en met woensdag 19 augustus.
Voor: leiders, VG's, PL's & HPL's van de JVG's (*) en Stam.
Prijs: €200 indien ingeschreven vóór 19 juli, €210 erna
(*) komen terug samen met de andere JVG’s op 18 augustus!
- 2 e periode: van zaterdag 8 augustus tot en met dinsdag 18 augustus.
Voor: Een deel van de JVG's, Wolven en Teerpoten.
Prijs: €150 indien ingeschreven vóór 19 juli, €160 erna
Locatie: Jeugdcamping VVV, Kattenbos z/n, 3920 Lommel
Inschrijven kan op elke vergadering bij Lama, of bij voorkeur via overschrijving met
vermelding "Grootkamp + naam kind" op rekeningnummer BE40-0014-9451-4463.
Bezoekdag: zaterdag 8 augustus, van 11h tot 15h. Inschrijven voor de BBQ (12€ per
volwassene, 8€ per kind) kan tot 31 juli, bij voorkeur via overschrijving.
Details zoals steeds in de kampfolder !

Eerste vergadering 2015-2016
Zaterdag 5 september, vanaf 14h00 in De Muze
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Thema Groot Kamp
We hebben een nieuw kampthema voor het grootkamp 2015: NEVERLAND! Rond dit
thema zullen vooral de welpen het hele kamp veel leuke spelletjes spelen. We
verdiepen ons hiervoor helemaal in de wereld van Peter Pan en zijn vrienden: de
Verloren Jongens, elfjes zoals Tinkerbell, indianen, zeemeerminnen en zelfs piraten!

Om ons zo goed mogelijk in het thema te kunnen inleven, dragen wij elke middag
themakledij dat binnen het thema van Neverland past. Vergeet dit dus zeker niet!
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Scoutsjaar 2015-2016
Voor zij die al vroeg de familievakanties willen plannen, hieronder is de jaarplanning
van 2015-2016.

september

oktober

november
december
januari

februari
maart

april
mei

juni

5
12
19
3
10
17
31
14
21
5
12
9
16
23
30
20
5
12
19
26
16
23
7
14
21
11
18
25

14h
14h
14h
10h
14h
14h
09h
10h
14h
10h
14h
14h
14h
14h
14h
10h
10h
14h
14h
09h
10h
14h
10h
14h
14h
14h
14h
10h

Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Herfstkamp
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Paaskamp
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit

17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
4/nov
17h30
17h00
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h00
17h30
30/mrt
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
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Artikel Teerpoten Paaskamp 2015
Zaterdag 4 april
Het was zaterdagochtend en ergens in
het verre Wondelgem stond er een
scoutsgroep beter bekend als De Zwaluw
zich klaar te maken om op kamp te gaan.
Om 08u45 was iedereen klaar om te
vertrekken, snel nog even naar het toilet
en dan op de bus stappen om naar het
nog verdere Kortrijk te gaan. In Kortrijk
aangekomen wouden de teerpootjes de
handen uit de mouwen steken en
meehelpen koffers te dragen. Vele handen maken ligt werk dus na 10 minuutjes was
alles uitgeladen. Hierna werden de koffers gepakt en werden de kamers verdeeld.
Nadat iedereen zich comfortabel had gemaakt was het tijd om de regels van het
kamp te overlopen en daarna was het tijd om te eten. Na het eten begon het eerste
middagspel: Race to the Top. In dit spel was het de bedoeling om per 2 zoveel
mogelijk punten te verzamelen door gekke opdrachten bij Pytha te doen of moeilijke
vragen van Raksha op te lossen. De teams waren zeer aan elkaar gewaagd, want op
het einde waren er wel 3 winnende teams met dezelfde punten: het team van Elise
van Poucke, het team van Tuur Boogaert en het team van Helene De Zutter. Na een
korte rondleiding van het terrein, was het etenstijd.
Na het eten en een toffe zangles van Pinguïn was het weer tijd om de wereld te
redden. Deze keer van Voldemort die alweer eens wou herrijzen uit de dood. Maar
dankzij de hulp van de teerpootjes en de uitgebreide kennis van Arvid Yarahmadi
over Harry Potter konden we toch weer eens zijn plannen dwarsbomen. De wereld
redden is lastig werk dus de teerpootjes waren doodop: snel in bed en hopen dat ze
blijven slapen tot we ze wakker maken…
Zondag 5 april
Maar helaas, de teerpootjes waren al vroeg wakker. Na een intensieve turnles om de
weinige slapers wakker te maken was het tijd voor het ontbijt en de inspectie. Nadat
de inspectie gecontroleerd was gingen de teerpooten praten over normen en
waarden in de morele opvoeding. Toen we het over behulpzaamheid hadden was het
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Oni van Hecke opgevallen dat ook Jezus Christus niet werd geholpen toen hij
gekruisigd werd. Zeer goed opgemerkt Oni!
Na nog enkele verhalen van de
teerpootjes werd het tijd om te
beginnen oefenen voor de paasshow.
Het thema van onze paasshow was: een
wereldreis. De stam ging rond de wereld
reizen en de teerpootjes danste op
verschillende nummers uit die landen.
Tijdens het oefenen had Linus Expeels
de bedenking gemaakt dat de scouts een
boom is: de stam ondersteunt de
verschillende takken, hoe diepzinnig. Van al dat dansen en denken krijgt een mens
honger dus gingen we snel gaan eten. Deze keer stond er stoverij met frietjes op het
menu!
Na het eten kregen de teerpoten bezoek van een piraat die een raadsel over een
schat had. Nadat ze de schatplaats gevonden hadden moesten ze hem wel nog
zoeken. De teerpoten waren al een tijdje aan het graven en nog altijd geen schat in
zicht. Bij vele teerpoten begon de moed al in de schoenen te zakken, maar niet
gevreesd: daar kwam Raksha met de schop en op 1,2,3 was de schat gevonden. Dat
graven had de teerpootjes wel vuil gemaakt, maar na een wasbeurt waren de ze weer
blinkend schoon. Nog eventjes oefenen voor de paasshow en het was alweer tijd om
te eten.
Toen het avond eten en de snoepjes op waren werden de teerpootjes al snel bezocht
door Berebes, een professor die de teerpoten wou waarschuwen voor het vergif dat
in de lucht zat. De professor was zeer ongerust maar teerpoten kennen geen vrees en
hadden al snel hulp aangeboden. Dank zij de hulp van de teerpoten was het gif al snel
geneutraliseerd en was de wereld weer veilig. Nadat de wereld was gered moesten
de teerpoten snel naar bed en deze keer hopelijk geen ochtendpret….
Maandag 6 april
Als de zon de kimme raakt werden de teerpoten snel ontwaakt. Na een interactieve
turnles van Pytha gingen we boterhammen verorberen. Daarna gingen we voor de
rest van de voormiddag oefenen voor de paasshow. Tijdens het oefenen kregen we
echte danstalenten te zien zoals Elise van Poucke, Helene De Zutter en Jara
Verbanck die een prachtige Frozendans oefende. Tijdens de siësta werd Pytha op een
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wel heel eigenaardige gemasseerd:
Patric Cocis en Linus Expeels gaven de
massage niet met hun handen maar met
een hoofd! Nadat Pytha helemaal
ontspannen was werd het tijd om een
“Gangwar” op te lossen. Blijkbaar
hadden de Bloods zich op het
territorium van de Crips begeven en dat
kon niet zomaar. Door een aantal
opdrachten te doen waaronder een
tattoo laten zetten waren ze klaar om de Bloods te verdrijven.
Toen de Bloods verjaagd waren en de rust naar de Warrande was terugkeerd was het
tijd om te oefenen voor de paasshow. Door al het bijsturen bij het oefenen was
Raksha haar stem bijna volledig kwijt maar geen nood want Tuur Boogaert zei alles
wat Raksha tegen hem fluisterde. Tuur moest dan ook tijdens de zangles voor twee
personen zingen wat zeker geen probleem was. Die avond waren de teerpoten in
astronautentraining gegaan om een mede-astronaut te laten slagen voor zijn test om
naar de maan te gaan. Tijdens de training waren ze een maanmannetje tegen
gekomen die hun maanstof aanbood om zeker te slagen voor de astronauten test.
Toen de astronauten training was afgelopen schoten de teerpoten als een raket naar
dromenland.
Dinsdag 7 april
Vandaag was de grote dag, de dag van
de paasshow! Er moest nog veel
gebeuren maar iedereen had er
vertrouwen in dat het zou lukken. Dus
na een korte turnles, een stevige ontbijt
en een grondige inspectie was het weer
tijd om te oefenen. De paashow begon
er al zeer goed uit te zien, nog een paar
schoonheidsfoutjes en we waren klaar.
Na het overheerlijke middag eten en rustgevende siësta was het weer tijd om
mensen te helpen want dat doet een teerpoot nu eenmaal. Deze keer was het Chicka
Vampiro die relatieproblemen had. Zij was een vampier en ze was verliefd op een
sterveling, het was een verboden liefde en het zou nooit mogen van haar vader. Dat
was geen probleem voor de teerpoten want binnen de kortste keer was het opgelost,
UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – MEI 2015 TOT SEPTEMBER 2015
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: LENS YOERI – EKKERGEMSTRAAT 141 – 9000 GENT

11
wat zouden de mensen toch doen zonder de teerpootjes. Zij konden de vader
overtuigen en al snel kon Chicka Vampiro haar geliefde omarmen.
Hierna was het tijd voor de generale repetitie met alle attributen en kledingstukken.
Nu dat de teerpoten hun dansjes perfect konden was het tijd om ons te wassen zodat
ze vanavond konden dansen op hun aller schoonste. En toen was het grote moment
aangebroken! Na eerst onze stem goed opgewarmd te hebben met wat sfeerliedjes
was het tijd voor de teerpootjes om te tonen wat ze deze week geoefend hadden.
Nadat de teerpootjes prachtig gedanst hadden werden ze beloond met heel veel
applaus en zelf de BRAVO ban! Na de act van de Jong-verkenners was het tijd voor
een korte pauze waar de teerpootjes een lekker paasei kregen. Sommigen onder hen
verorberden dit zo snel dat ze daarna even gewassen moesten worden, is het niet
Mon Deleu? De laatste twee acts van de avond waren van de wolven en van de
verkenners-gidsen hoewel die laatste niet altijd begrepen werd door de teerpootjes.
Na het avondlied te zingen was het tijd voor de teerpootjes om naar bed te gaan
want het was al zeer laat.
Woensdag 8 april
De laatste dag van het kamp! De teerpoten werden wakker gemaakt en ze mochten
al direct hun uniform aandoen. Na het ontbijt was het tijd om de valies te maken,
onder het toezicht van de leiding ging dit vlot. Misschien wel iets te vlot want plots
was iedereen klaar met zijn valies. Maar toen de leiding ging nakijken hadden ze nog
super veel spullen gevonden, waaronder een deken en een paar schoenen!
Toen het overige gerief was uitgedeeld konden de teerpootjes nog eventjes op de
speeltuin spelen. Tegen het middag uur stonden de pottekes al op het vuur en
konden de teerpoten gaan eten. Daarna was er een korte bespreking wat ze wel of
niet leuk vonden aan het kamp en toen kregen ze allemaal een lekker ijsje,
mmmmmmm! Nu was het tijd om snel naar het toilet te gaan om daarna het
afscheidslied te zingen. Daarna stapte iedereen op te bus te om richting het verre
Wondelgem te gaan om de ouders terug te zien.
Het was weer een geweldig kamp en daar willen alle teerpoten en hun leiding graag
de STAM en de eenheidsleiding voor bedanken. Hopelijk is iedereen er in augustus
opnieuw bij!
Uw reporter ter plaatse
Hathi
Fantasierijke Hyena
Hulpleider
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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 09 mei 2015: 14u00 tot 17u30
Vandaag gaan we creatief aan de slag voor onze allerliefste mama’s! We maken een
mooi cadeautje ter gelegenheid van moederdag. Je hoeft niks speciaal mee te
brengen, enkel centjes voor een cola en een koekje.
Zaterdag 16 mei 2015: 14u00 tot 17u30
Deze zaterdag leren we allerlei spoortekens. Daarna gaan we testen hoe goed we de
spoortekens onthouden hebben door een klein tochtje te maken door Gent. Trek dus
allemaal maar goede stapschoenen aan! Vergeet ook geen geld voor een cola en een
koekje.
Zaterdag 23 mei 2015: 14u00 tot 17u30
Vandaag halen we nog een klassieke activiteit uit de kast! Met een appel en een ei
vertrekken we op pad in de hoop om deze om te ruilen voor andere lekkernijen. Jullie
hoeven vandaag dus ook geen centjes mee te brengen voor tijdens het vieruurtje,
want we eten en drinken van onze buit.
Zaterdag 30 mei 2015
Geen vergadering
Zaterdag 06 juni 2015
Geen vergadering
Zaterdag 13 juni 2015: 14u00 tot 17u30
Deze zaterdag maken we een mooi cadeautje voor onze papa! Het is immer
vaderdag, dus dan verdienen onze vaders wel een mooie atentie. Vergeet geen
eurotje mee te brengen voor een cola en een koek.
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Zaterdag 20 juni 2015: 14u00 tot 17u30
Vandaag spelen we heel veel spelletjes! Als het heel mooi weer is, kunnen daar wel
een paar waterbalonnen aan te pas komen, dus jullie zijn gewaarschuwd… Breng
zeker centjes mee voor tijdes het vieruurtje.
Zaterdag 27 juni 2015: 09u30! tot 17u30
Deze zaterdag is het helaas al de laatste vergadering van dit scoutsjaar  Maar niet
getreurd, we maken er een knalvergadering van! Wat we precies gaan doen blijft nog
even een geheim, maar het wordt zeker heel leuk. We spreken om 09u30 af aan het
station Gent St.-Pieters. Meer informatie volgt later nog…

!!Groot kamp van 08 augustus tot en met 18 augustus!!

Zaterdag 05 september 2015: 14u00 tot 17u30
Het nieuwe scoutsjaar is weer begonnen! Dat vieren we door een heleboel nieuwe
kindjes te verwelkomen en natuurlijk veel spelletjes te spelen. Breng allemaal zeker
een centje mee voor een cola en een koekje.
Zaterdag 12 september 2015: 14u00 tot 17u30
Deze zaterdag hopen we opnieuw veel nieuwe kindjes te verwelkomen bij de
teerpoten. We leren hen beter kennen aan de hand van heel wat leuke spelletjes.
Vergeet geen 1 euro mee te brengen voor een koek en een koekje.

Raksha
Scherpzinnige Hinde
Renée Mortier
Takleidster van de Teerpoten
hinde@dezwaluw.org
0473/57.14.30
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Artikel Wolven Paaskamp 2015
Zaterdag 4 april
De Lente komt stilletjes aan dichterbij dus dat
betekent dat het tijd is voor ons om op
paaskamp te vertrekken. Zo gezegd, zo gedaan
en deze morgen stonden we allemaal al vroeg
klaar om te vertrekken richting Kortrijk. Na een
korte busrit kwamen we dan eindelijk aan in De
Warande, ons kampterrein voor de komende
dagen. Nadat de JVG'S en de VG'S alle valiezen
hadden uitgeladen konden we ons bedje gaan
klaarmaken en ons speelkledij gaan aandoen.
Aangezien er meer jongens mee waren dan dat
er bedden waren was het even puzzelen met de
stapelbedden en veldbedden om iedereen te
slapen te leggen, maar waar een wil is, is ook een weg.
Na het installeren had iedereen al grote honger, maar eerst moesten we nog de
kampwenken overlopen. Dit zijn algemene regels die we elk kamp eens herhalen. En
dan was het tijd om te eten, nadat alle lekkere boterhammetjes op waren was het al
tijd voor onze eerst siësta. Na ons middagdutje gingen we het eerste middagspel van
het kamp spelen. Dat eerste spel was een vijfkamp. Hierbij waren de wolven verdeeld
in 5 groepen, zij moesten dan op 5 verschillende posten opdrachten uitvoeren
waarmee ze punten konden verdienen. Ook hadden de wolven de kans om extra veel
punten te verdienen op de extra punten post. Op die post kregen ze vragen over de
technieken die we dit kamp al zagen, hier werd al snel duidelijk dat enkele wolven
beter opletten dan andere. Zo gingen Mona Deschrijver en Emile Eggermont er zo
hard voor dat het al snel een kleine wedstrijd tussen hun twee werd om het meest
goede antwoorden te geven. De groep die op het einde van het spel dan het meeste
punten had won het spel.
Achteraf konden we een lekker tasje melk drinken en een koekje eten. Na het
vieruurtje was het eindelijk zover, na lang te moeten wachten ging de leiding zeggen
wat de wolven zouden doen op de paasshow. Dit jaar werd ons thema De Hunger
Games : Zwaluw editie. Nadat Bagheera kort de inhoud van het verhaal verteld had
werden de rollen verdeeld en werd de tekst eens doorlopen. Toen iedereen wist wat
hij of zij moest doen was het plots al tijd om te gaan eten. Achteraf was het zangles
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met de gehele eenheid die geleid werd door Kigo, zij legde dit kamp haar linten af en
moest daarvoor ook een zangles begeleiden. De wolven die wisten dat Kigo haar
linten aflegde zongen daardoor ook extra goed mee, waarvoor veel dank! Als de
zangles gedaan was kwam het leukste moment van de dag : SNOEPJES! Terwijl de
wolven luisterde naar het eerste verhaal van het kamp konden ze genieten van
heerlijke snoepjes.
Na het verhaal en de kantine stonden de wolven buiten in verzameling tot er plots
een bange en weenend meisje kwam aanglopen. Het meisje vertelde dat ze al dagen
gestalkt werd en dat ze de hulp van de wolven nodig had om hem te stoppen. De
wolven die altijd openstaan om iedereen te helpen deden dit dat ook, en samen
gingen ze op pad om de stalker te stoppen. Hierbij werd wel duidelijk dat veel
wolven, vooral onze stoere derdejaars, overal mensen en dingen zien die er niet zijn.
Zo zagen ze steeds een clown, maar de leiding zag die dan niet. Vreemd. Na een lange
zoektocht was de stalker opgepakt en konden de wolven in hun bedje kruipen.
Zondag 5 april
OPSTAAN!! Met dit mooie woord maakte Kigo de wolven wakker. Na het opstaan was
het zoals altijd tijd voor de ochtendturnles.
Aangezien de wolven zeer stil waren geweest
deze morgen ging deze turnles niet zo zwaar zijn.
Na de turnles was het tijd voor onze dagelijkse
ochtendroutine: ontbijt, wassen en inspectie.
Tijdens de inspectie hadden Bagheera en Akela
de enorme valies van Warre Deleu ontdekt en
konden ze het dus niet laten om erin te kruipen.
Om 10u was iedereen klaar en konden we net
zoals elke zondag op kamp starten met de morele
opvoeding. Deze keer ging de morele opvoeding
een beetje anders verlopen. Het ene deel van de
wolven ging mee met Kigo en het andere deel
ging mee met de andere leiding om kimspelen te doen. Na een bepaalde tijd zou er
dan gewisseld worden van groep. De morele opvoeding van dit kamp ging over
pesten, aangezien dit thema vaak in het nieuws kwam was het wel eens interessant
om te kijken hoe de wolven hier tegenover staan en of zij wel eens pesten of gepest
worden. Over het algemeen zijn het allemaal brave kinderen die het af en toe niet
kunnen laten om eens een grapje uit te halen met iemand anders :)
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Tijdens de kimspelen werd nog maar eens duidelijk dat bij sommige wolven de
zintuigen niet altijd op en top zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn: volgens Lou
Dezutter smaakt mosterd naar ketchup, volgens Zeno Leupe ruikt mosterd naar
shampoo, volgens Brent Verbanck voelt een tennisbal aan als een kiwi, maar degene
die ons toch het meest verbaasde was Emile Eggermont hij smaakte zout in de plaats
van peper?!
Na een paar hilarische beelden konden de wolven nog even op de speeltuin spelen
voor we moesten gaan eten. Deze middag stond er lekker varkensgebraad op het
menu. Zoals altijd aten de wolven hier mooi hun buikje van rond en waren ze dan ook
tevreden toen het siësta was zodat ze hun ronde buikjes even konden laten rusten.
Tijdens de siësta konden de wolven ook altijd afleggen. Het afleggen werd voor Karel
Boogaerts en Matisse Dewever dan ook de favoriete bezigheid. Na een goede platte
rust was het tijd om onze zonnebrillen boven te halen en ons tweede middagspel te
spelen in de heerlijke zon. Deze middag zouden we een soort van 1 tegen allen
spelen. Nu moesten ze niet in groep zoveel mogelijk opdrachten uitvoeren binnen de
twee uur maar waren ze in groepjes van 2. Na twee uur heel veel opdrachten te
hebben gedaan waren de uiteindelijk winnaars Mona Deschrijver en Mirthe
Lermytte. Proficiat meisjes!
Met dit mooie weer konden we dan ook niet anders dan ons vieruutje buiten op te
eten en ondertussen eens goed te genieten van de zon. Na het vieruurtje was het dan
tijd om een beetje te werken aan onze paasshow. Zo moesten er een aantal filmpjes
gefilmd worden die we dan zouden gebruiken als reclame voor tijdens onze film en
als flashbacks. Tijdens het filmen werd duidelijk dat Matthew De Schryver echt nog
een top acteur is met zijn mooie vertolking van Mustang. Na heel goed gefilmd te
hebben gingen we lekkere boterhammetjes gaan eten gevolgd door alweer een
zangles die begeleid werd door een lintenaflegger, deze avond zou Hyena samen met
ons een beetje zingen.
Achter de zangles konden de wolven alweer genieten van hun lekkere snoepjes en
een spannend verhaal. Na de snoepjes gingen we nog een klein spelletje spelen. Voor
het avondspel moesten de wolven opzoek naar een moordenaar. Een beetje Cluedostijl. Na een goed uurtje hadden Mona Deschrijver en Matisse Dewever de moord al
opgelost. De wolven konden deze avond dus eens vroeg gaan slapen. Maar voor het
slapengaan namen we nog even de tijd om Rigo De Bruecker te feliciteren met het
behalen van zijn wolfje. Na deze drukke twee dag kropen we allemaal in ons lekker
warm bedje.
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Maandag 6 april
Deze keer was het Akela die ons kwam
wakker maken. Aangezien de wolven alweer
zeer stil waren deze morgen was het ook
vandaag niet zo'n lastige turnles. Na het
ontbijt was het dan alweer tijd om onze
inspectie te maken. Terwijl de kinderen
mooi hun bed en valies aan het maken
waren kwam plost het feestbeest naarboven
bij Akela, Jacala en Kigo en binnen het
kwartier stonden alle wolven inclusief alle
wolvenleiding te feesten in de slaapkamer
van de meisjes. Zo zie je maar wat voor toffe
tak wij zijn!
Na het goede feestje moesten er nog enkele
zaken gefilmd worden voor de paasshow en werden er ook nog een paar spelletjes
gespeeld voor we lekkere stoofvlees konden gaan eten. Net zoals elke andere dagen
aten de wolven zeer goed en waren ze ook weer blij om siësta te kunnen houden.
Achter de welverdiende rust speelden we middagspel waarbij de wolven op
schattenjacht gingen in Gent. Elk groepje wolven dat bestond uit een drietal kinderen
moest opdrachten doen om zo tips te ontvangen over waar een schat lag; als ze de
locatie wisten dan moesten ze proberen om daar te geraken. De wolven deden
allemaal enorm hun best en dat leverde een mooie top 3 op. Op de derde plaats was
het een meisjes team dat bestond uit Muna Mann, Quincy De Boever, Lena
Bernaerts en Mirthe Lermytte. De tweede plaats was voor Maxim Sleypen, Rigo De
Bruecker, Matthew De Schryver en Remi Jorens. De eerste was voor onze stoere
derdejaars jongens: Leon Demey, Matisse Dewever, Emile Eggermont en Karel
Boogaerts.
Na het middagspel konden we alweer genieten van een lekker koekje en een beker
melk. Achter het vieruurtje was het tijd om te werken voor onze paasshow, alle
filmpjes waren gefilmd dus nu konden we ons focussen op wat de wolven moesten
doen de avond zelf. Alles verliep vlot en al snel was het tijd voor boterhammetjes met
soep. Na het avondeten was het tijd voor de laatste zangles begeleid door een
lintenaflegger, deze avond was het Dingo. Zoals gewoonlijk was het na de zangles tijd
voor een verhaal en snoepjes. Deze avond kwam het verhaal van Phaona.
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Toen de wolven buiten verzameld hadden voor het avondspel te spelen was het eerst
nog tijd voor een best wel emotioneel moment. We moesten afscheid nemen van
Akela en Jacala, zij moesten naar huis om te gaan werken en om te studeren. Na de
nodige traantjes en knuffels en het uitzwaaien van onze leidstertjes werden de
wolven plots aangesproken door een zekere Bart. Hij had hulp nodig om zijn zus
Jeanine op te pakken, want zij zou een koelbloedige moordenaar zijn die al veel
moorden op haar geweten heeft en dus moest ze gestopt worden. De wolven gaan
geen uitdaging uit de weg dus besloten ze om te helpen. Na een toch wel spannende
avond met toch wel een aantal moorden hadden de wolven en Bart zijn zus Jeanine
gevonden en zo konden de wolven met een gerust hart gaan slapen.
Dinsdag 7 april
Deze morgen was het Baloe die ons kwam wakker maken. De wolven werden voor
deze turnles in twee groepen verdeeld. De reden hiervoor was dat de jongens in de
morgen zeer luid waren en zij verdienden dus een iets zwaardere turnles. De jongens
gingen dus mee met Baloe en Bagheera en de meisjes kregen een rustige turnles van
Phaona en Kigo. Na de turnles was het alweer tijd voor een lekker ontbijtje, om ons
te wassen en voor inspectie.
Na de ochtendroutine splitsten we ons alweer in twee groepen om te oefenen voor
de paasshow. Zodat we iets meer in detail konden oefenen deze voormiddag. Na een
goed uurtje te repeteren kregen de wolven nog wat tijd om te spelen op de speeltuin.
Van al dat oefenen en spelen krijg je al eens honger, we waren dan ook allemaal zeer
blij toen het tijd was om te eten. Na het eten was het tijd voor alweer een
welverdiend middagdutje. Normaal zouden we na de siësta een middagspel spelen,
maar aangezien er nog wel een aantal zaken moesten gebeuren voor de paasshow
besloten we om deze middag te oefenen en tussendoor kleine spelletjes te spelen.
Tussendoor konden we genieten van een lekker bekertje melk.
De tijd vloog voorbij en het was al snel half 6, tijd om te eten dus. Het avondeten was
deze avond een beetje vroeger zodat we op tijd konden beginnen aan de paasshow.
Na de boterhammetjes hadden we nog een klein uurtje de tijd om ons uniform aan te
doen en een paar laatste zaken te bespreken voor onze show. Iedereen werd steeds
meer zenuwachtig, iedereen had er dan ook super veel zin in! Net voor de paasshow
begon kregen de wolven nog een kleine verrassing. Akela en Jacala waren terug
gekomen naar het kamp speciaal om de wolven te zien optreden. Hoe lief!
De avond werd begeleid door Hinde, Leeuw en Fret, zij legde hun badge animator af
en hebben echt heel hard hun best gedaan om iedereen te amuseren. Na de
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Teerpoten en de JVG'S was het dan eindelijk aan ons. Het moment waar we allemaal
zo hard naar hadden uitgekeken! De wolven deden het dan ook allemaal super goed.
Het was echt het beste optreden van de avond. Aan de reacties achteraf te horen
vonden ook de anderen het zeer leuk. De wolven hadden dat dus echt super gedaan.
Na nog wat liedjes te zingen en het gezellig samen zijn met de gehele eenheid was
het dan tijd om alweer afscheid te nemen van Akela en Jacala en om te gaan slapen,
zodat we fris zouden zijn om terug naar huis te gaan.

Woensdag 8 april
Voor deze laatste ochtend werden we
opgeroepen door Kigo. Deze ochtendturnles
was niet zo intensief als anders omdat we
op tijd moesten klaar zijn met het inpakken
van onze bagage. Na een snel ontbijtje
begonnen we er dus aan. De valiezen
inpakken, de kamers vegen, de bedden af
trekken. Alle wolven droegen hun steentje
bij waardoor wij dus op een record tempo
klaar waren. We hadden nog wat tijd over
dus mochten de wolven nog wat vrij spelen.
Na het vrij spel mochten we genieten van
een heerlijke worstenbroodjes, en al snel
was het tijd om op de bus te stappen
richting Wondelgem. Na alweer een korte
busrit konden we onze mama en papa in de armen vallen en beginnen vertellen over
het hele leuke kamp.
Om af te sluiten wil ik nog even de stam bedanken om elke dag voor ons lekker te
koken voor en om er voor te zorgen dat wij onze buikjes goed rond konden eten. De
eenheidsleiding en de andere leiding wil ik natuurlijk ook bedanken om dit kamp
mogelijk te maken en er voor te zorgen dat het zo leuk was. MERCI!
Uw verslaggeefster ter plaatse,
Kigo
Vleiende Pinguïn
Hulpleidster
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Programma Wolven
Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet Mees vooraf
te verwittigen.
Zaterdag 09 mei 2015: 14u00 tot 17u30
Vandaag trekken we naar het centrum om koekjes te verkopen.
Meebrengen: jas + €1
Zaterdag 16 mei 2015: 14u00 tot 17u30
Vandaag luisteren we naar een jungleverhaal en gaan we uiteraard ook veel spelen.
Meebrengen: jas + €1
Zaterdag 23 mei 2015: 14u00 tot 17u30
14h – 17h30. Binnen 3 maanden vertrekken we op grootkamp en zoals altijd spelen
we in themakledij. Breng alvast een T-shirt en een broek mee die je kan beschilderen.
Wie karton op overschot heeft mag dit zeker ook meebrengen.
Meebrengen: oude t-shirt en broek die beschilderd mogen worden + jas + €1
Zaterdag 30 mei 2015
Geen vergadering
Zaterdag 06 juni 2015
Geen vergadering.
Zaterdag 13 juni 2015: 14u00 tot 17u30
Vandaag leren we hoe we een gewonde moeten verzorgen. Verder gaan we ook veel
spelen.
Meebrengen: jas + €1
Zaterdag 20 juni 2015: 14u00 tot 17u30
We luisteren vandaag naar een jungleverhaal. Verder gaan we ook veel spelen.
Meebrengen: jas + €1
Zaterdag 27 juni 2015: 9u30! tot 17u30
De verrassingsvergadering! We verzamelen om 9h30 stipt aan het Sint-Pietersstation.
We sluiten af om 17h30 aan het Sint-Pietersstation.
Meebrengen: lunchpakket + €20
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GROOTKAMP 08/08/2015 – 18/08/2015 (Voor meer info zie kampfolder)

Zaterdag 05 september 2015: 14u00 tot 17u
Vandaag gaan we veel spelen om iedereen te leren kennen.
Meebrengen: regenvest + €1
Zaterdag 12 september 2015: 14u00 tot 17u30
We trekken naar de bossen van Wondelgem om daar de Grote Raad der Maneschijn
te houden. We kiezen namelijk junglenamen voor de nieuwe Welpenleiding.
Meebrengen: regenvest + €1 + tram- of buskaart (of € 2)

Akela
Correcte Mees
Emilia Jacob
Takleidster van de Wolven
mees@dezwaluw.org
Tel.: 0472/33.20.27
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Artikel JVG's Paaskamp 2015
Zaterdag 4 april
Allemaal vroeg uit de veren want vandaag vertrekken we op Paaskamp. Het was voor
sommigen toch iets te vroeg, maar dat kunnen we nu wel al verdragen. Het was
gelukkig maar een korte rit richting Kortrijk. Jammer genoeg waren er wat
vertragingen en kwamen we pas om 11 uur aan. Iedereen kreeg nu tijd om zijn of
haar valies te droppen op het bed en hun kaartlees-gerief uit te halen.
Het was tijd voor onze traditionele tocht aan het
begin van het kamp. Er moest nog een kleine
aanpassing gebeuren door Dingo zodat de laatste
patrouille niet te lang zou moeten wachten om te
vertrekken. Zo waren er toch enkelen die niet
helemaal begrepen hadden dat ze de tocht in een
andere richting moesten lopen. De patrouille die
mee liep met Ara kwam aan op het punt waar Fret
en Dingo waren toegekomen om te eten. Zij zagen
direct dat er iets niet klopte, maar de patrouille van
de Koala's moesten toch nog even kijken wat ze nu
precies fout hadden gedaan. Zij konden dus weer
omkeren en opnieuw beginnen wandelen. Robbe
Verschelden ergerde zich aan het feit dat zijn hoed
hele tijd van zijn hoofd geblazen werd en speelde al
zijn frustraties kwijt tegenover zijn hoed zelf. De
Leeuwen zagen hun kans om de patrouille van de Herten voorbij te steken op het
loop-punt en grepen die met beide handen. Bij de Koala's waren er echter
spanningen tussen Jana Naessens en Balder Mervillie. De PL van de luipaarden
Ramon Demey sprong om de haverklap in hoog gras en riep: “Camouflage”. Bij
Stacey De Vuyst en Margot Despriet ging de Siamese tweeling niet al te beste en
belanden allebei op de grond. Verder verliep alles goed en kwamen we ruim op tijd
voor het avondmaal terug aan de Warande.
Iedereen kreeg nu de tijd om zijn bed wat te installeren en verse kleren aan te
trekken. Een heerlijk bord macaroni stond op ons te wachten. Na het avondmaal was
er gelukkig een Quiz voorzien. Zo konden de JVG's toch een beetje uitrusten na de
vermoeiende tocht. Tijdens deze quiz werden alle vragen en doe opdrachten vlot
beantwoord en uitgevoerd. Tot we aan de laatste doe opdracht kwamen. Daar
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konden leeuwen geen beslissing nemen wie nu de confituur van Ilona Lust haar buik
zou gaan lekken. Marie Eggermont en Anna Boogaerts werden allebei plots allergisch
voor confituur. Vreemd niet?
Nadat alle vragen opgelost waren en de opdracht dan toch uitgevoerd werd door de
leeuwen konden de JVG's gaan slapen. De quiz werd uiteindelijk gewonnen door de
Herten. Proficiat ! Jullie kunnen een prijs verwachten op de eerste vergadering. Na de
quiz werd het idee voor de paasshow nog even getoond waardoor het een beetje
uitliep. Zeker en vast tijd om te gaan slapen nu!
Zondag 5 april
De JVG's werden vandaag gewekt door Dingo.
Die bracht hen naar het bos voor de
dagdagelijkse turnles. Vandaag zouden de
JVG's zelf de oefeningen uitvinden en
voortonen. Indien dit niet lukte moest
iedereen 5 keer pompen. Je kon dus maar zien
dat je een oefening in je hoofd had! “De
laatste aan de ontbijt tafel is een ei” klonk het.
Tijd voor een warme choco met boterkoeken.
En dit al op de eerste dag! Dat belooft voor de
rest van het kamp.
Na het ontbijt kregen de JVG's tijd om zich te
wassen en hun inspectie te maken. Hierbij
werden er heel wat vuile brooddozen
uitgehaald, zoals elke keer. Geen grote verrassingen dus. Nadat iedereen voorbeeldig
zijn brooddoos had uitgewassen en weggestoken konden we even praten over
terreurbedreigingen. Na een ellenlange discussie kwamen we tot de conclusie dat de
media niet echt een realistisch beeld geeft van wat er werkelijk gebeurt in de wereld.
Alweer een moraal om nooit te vergeten!
Nu mochten de JVG's iets actiever spelletjes spelen en daar hadden ze zin in. Deze
werden gespeeld samen met de eerste verdelingen van de rollen voor de paasshow.
Nu konden we allemaal gaan eten met de paasshow in het achterhoofd. Na het
overheerlijke middagmaal was er even tijd om wat uit te rusten. Alhoewel de jongens
dit blijkbaar niet nodig vonden. Nadat alle JVG's hun speeldas, stylo en papier hadden
genomen konden we een middag spel spelen. Het eerste middagspel van het kamp
zou monopoly worden. Dingo ging er vanuit dat iedereen deze klassieker toch wel
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zou kennen. Later in het spel bleken toch enkele JVG's het spel niet volledig begrepen
te hebben. Tijdens het spel probeerde het team van Saar Lermytte hier en daar toch
een centje bij te verdienen met kleine nutteloze opdrachtjes. Dit trucje werkte echter
niet bij Dingo. Tijdens een van de opdrachten maakten Mel Van Rompay, Marthe
Michiels, Amelie Michiels en Merel Geyskens een zeer origineel dansje over de
paashaas. Toch kwam er een andere winnaar uit de bus. Het team van Leon Tack won
het spel met een ruime voorsprong op de 2de en de 3de plaats.
Nog niet zo lang geleden hadden we een middagmaal voor ons neus, toch was het al
weer tijd voor een vieruurtje. Een stevige slok melk en een lekkere koek! Nu iedereen
eens gezien heeft hoe zo een spel gemaakt wordt kunnen de JVG's eens zelf aan de
slag. Na een korte uitleg door Dingo werden er heel wat balspelen gemaakt. Er
kwamen enkele bruikbare voorstellen uit de bus die gespeeld konden worden. Iedere
keer gingen er een groepje van de JVG's hun sketch oefenen zodat die toch ook op
punt stond voor de paasshow. Na het oefenen van de paasshow en de vele spelen
gespeeld te hebben konden we onze voeten al weer onder tafel schuiven. Vanavond
waren het boterhamen met kruidenkaas. Hierbij maakte Arno Ternier de geniale
opmerking: 'waarom staan er banen op deze kruidenkaas'. Later bleken dit kleine
teentjes look te zijn.
Na deze heerlijke kruidenkaas met bananensmaak kregen we een zangles van Hyena.
Iedereen zong goed mee en de sfeer zat er dik in. Nadat de zangles beëindigd was en
alle snoepjes naar binnen gespeeld werden waren de JVG's helemaal klaar voor het
avondspel. Alweer een zeer bekend variant op een thema, maar dit keer toch een
beetje anders. The hunger games! De JVG's werden per patrouille opgedeeld en
moesten rond een hoop rugzakken staan. Op het startsignaal moest er per patrouille
één iemand om een rugzak lopen. In deze rugzak zaten er bepaalde voorwerpen en
een kaartje met daarop de voorwerpen die zij moesten verzamelen. Iedere patrouille
had een soort van gevecht waarmee ze een andere patrouille konden uitdagen. Zo
was het de bedoeling om alle voorwerpen op je kaartje te verzamelen. Na een dikke 2
uur gespeeld te hebben waren al een heel pak patrouilles aangesloten bij de
patrouille van de luipaarden. Zij waren dan ook de winnaar van de avond! Na deze
vermoeiende dag en een slapeloze nacht (door de jongenskamer) waren de meeste
JVG's al moe. Tijd om te slapen dus. Slaapwel en tot morgen !
Maandag 6 april
Op de eerste dag van de week werden we gewekt door Arasari. Nadat alle spieren
losgemaakt waren en iedereen de slapers uit de ogen gehaald had zodat we toch
tenminste ons ontbijt konden zien staan, was het tijd voor ons ontbijt. Na het ontbijt
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was het tijd voor de dagelijkse ochtendroutine. Inspectie was al snel achter de rug,
want we hadden nog heel wat werk aan onze paasshow.
Maar voordat we daaraan zouden beginnen moesten we eerst nog eens de
sportproeven doen. De JVG's werden in twee groepen verdeeld en legden deze
proeven zo af. Er werd in de ene groep gelopen (400m en 100m) en de andere groep
deed aan hoog -en verspringen. Zo hebben we geprobeerd om met zoveel mogelijk
groepjes samen te oefenen. Aangezien de paasshow al morgen avond zou plaats
vinden moesten de meeste tekstjes toch al gekend zijn. Alleen Thibault Versavel
kreeg zijn tekst niet direct onder de knie, maar dat kwam wel. Meer werd er niet
gedaan deze voormiddag. Dus was het alweer tijd voor een stevig middagmaal.
Na deze maaltijd was er opnieuw
een uurtje voorzien om even uit
te rusten. Na de platte rust die al
iets rustiger verliep dan vorige
dag, was iedereen klaar voor de
uitleg van Arasari voor het grote
maandstonden spel. Iedereen
kreeg een onderbroek en moest
trachten die zo proper mogelijk
te houden. Dit kon je doen door je te beschermen of door hem te gaan wassen als die
vuil was. Arno Ternier en Simon Meyskens hadden hierop een goedkopere en
efficiëntere manier gevonden. Zij lekten gewoon de mayonaise en de ketchup op. Er
werden nog vele leuke opdrachten gedaan en heel wat onderbroeken gewassen.
Nadat de JVG's allemaal hun onderbroeken hadden weggelegd was het alweer tijd
voor het vieruurtje. Na het vieruurtje werden alle attributen uitgekozen voor de
paasshow en werd er nog wat gevoetbald naar wens van de jongens. Tijdens dat
voetballen werd er uiteraard ook nog geoefend voor de paasshow. De fameuze
voetbalmatch werd afgerond zodat we allen samen konden gaan eten. Nadat
iedereen zijn of haar buikjes rond gegeten had kreeg de gehele eenheid een zangles
gegeven door Dingo. Dit sfeervol gebeuren had natuurlijk ook een einde en werd
opgevolgd door de kantine.
De JVG's hadden de paashaas nog niet gezien dit kamp en dat vonden ze nogal
vreemd. En ra ra wie kwam er daar afgelopen. Jawel de paashaas, maar hij leek niet
zo heel gelukkig. Nadat hij een tweede keer wild door de groep gelopen was kwamen
de JVG's te weten wat er aan de hand was. Hij had stress. Dus werd er gevraagd aan
alle leiding om hun manier om te 'ontstressen' te tonen. Er werden paaseieren
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gemaakt, met paaseieren gesmeten door ringen en er werd aan yoga gedaan door
Katta. Hierna kon iedereen nog eens al zijn frustraties kwijt tegenover elkaar en dit
bleek wel degelijk te helpen bij de paashaas. Nadat de paashaas zich terug wat meer
op zijn gemak voelde zouden de JVG's een avondlied zingen en allemaal met een
gerust hartje in hun bed kruipen. Morgen wordt het een belangrijke dag!
Dinsdag 7 april
'JVG's OPSTAAN, binnen 5 minuten buiten'
weerklonk het door de slaapvertrekken. Het was
Okapi die zich al had klaar gemaakt voor een
stevige turnles. Daarna schoven de JVG's hun
benen onder de ontbijt tafel voor het voorlaatste
ontbijt van het kamp. Vandaag was een grote dag
voor de meesten, de Paasshow! Dus werd er
opnieuw een snelle inspectie gedaan zodat we
opnieuw spelletjes konden spelen samen met het
oefenen van de sketches. Het leek al stukken beter
te gaan dan de dag ervoor. Zo was de leiding ook
gerust gesteld dat alles goed zou komen.
Er kwamen al heel wat lekkere geuren vanuit de
keuken. Deze leidden ons opnieuw richting de
refter waar we gebakken patatjes met stoverij en
groentjes kregen. Smullen maar ! Iedereen stak zich goed vol want dit was alweer de
laatste volwaardige maaltijd van het kamp. Maar we moeten toegeven het eten heeft
gesmaakt dit kamp. Nog een stukje fruit als dessert en de JVG's mochten even hun
eten laten zakken.
Vanmiddag zou er geen middagspel gespeeld worden, maar allemaal kleine spelen.
De meisjes speelden viking kubb terwijl de jongens nog een potje voetbal speelden.
Er werd ook nog gefrisbeed onder leiding van Okapi met een gebroken pink. Hierna
hebben we nog de generale repetities gehouden voor de paasshow, want het was
bijna zo ver. Deze repetities gingen uitstekend buiten de muziek verliep alles perfect!
Wij zijn er klaar voor! Nog een snel avondmaal en de avond kon beginnen. Deze werd
geanimeerd door Fret, Hinde en Leeuw. Zij bezorgden ons een leuke avond met veel
zang en sketch. Tussendoor deden de teerpoten leuke danspasjes. Gevolgd door ons,
de JVG's, het publiek was zeer geamuseerd dus wij waren content! Goed gedaan
jongens en meisjes! Na de pauze brachten de wolven een tv programma met heel
wat vreemde reclames tussenin. De sketch van de VG's daarentegen was van een
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heel ander kaliber. Het was een mix van Lord of the Rings en Star Wars, maar velen
begrepen de mopjes niet echt. Toch een zeer geslaagde avond met dank aan Fret,
Hinde en Leeuw. Zoals altijd was een stuk later dan op een gewone avond en moest
iedereen snel in zijn bed zodat we de dag erna helemaal fris terug naar huis konden
vertrekken.
Woensdag 8 april
Op deze laatste dag van het kamp werden de JVG's nogmaals gewekt door Dingo. De
turnles verliep in omgekeerde richting. Dit wil zeggen dat we begonnen met ons
voeten los te maken en eindigden met ons ogen uit te wrijven. Na het laatste ontbijt
van het kamp kregen de JVG's tijd om hun spullen te pakken en deze buiten te zetten,
want er moest nog gekuist worden! Anne Boogaerts, Margot Despriet, Stayce De
Vuyst en Jana Naessens boden zich vrijwillig aan om te kuisen. Zij hadden er zin in!
Alles werd zeer grondig geschuurd en gedweild door de meisjes zodat we al snel
konden aanschuiven voor het middageten. Normaal is het altijd pita, maar dit keer
was het iets anders. Worstenbroodjes! Iedereen smulde van deze overheerlijke
worstenbroodjes tot ze geen 'pap' meer konden zeggen.
De bus kwam pas aan om 15h dus hadden we nog perfect de tijd om evaluaties te
schrijven en een spelletje te spelen. Na deze evaluatie die bij de een al wat langer
duurde dan bij de ander zouden we een spel spelen, maar welk? Dingo had veel zin in
een potje frisbee, maar de JVG's wouden natuurlijk liever voetballen. Na enkele
minuten te spelen kwamen er heel wat JVG's te weten dat frisbeeën eigenlijk echt
wel een leuk spel is. Niet zo'n slechte keuze van Dingo dus! We hoorden dat de bus
aangekomen was en gingen in de traditionele kring gaan staan. 'Er moet nog toch
vaarwel gezegd en voor altijd vaarwel … '. Nadat iedereen zijn handen gebroken
waren door het harde knijpen van de leiding was iedereen klaar om op de bus te
stappen richting Wondelgem.
Het kamp zat er alweer op, maar we hebben ons geamuseerd! Bekijk alle foto’s op de
website en tot op de volgende vergadering. Ik zou graag ten eerste mijn leidersploeg
willen bedanken voor het zalige kamp, de stam voor het lekkere eten en de
eenheidsleiding voor de perfecte organisatie van het kamp.
Uw verslaggever ter plaatse,
Berekende Dingo
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. Vergeet bij vergaderingen vanaf 10 uur je
lunchpakket niet. Koeken en cola zijn elke vergadering aanwezig aan de
democratische prijs van 50 cent.
Elke laatste vergadering van de maand openen en sluiten we in Wondelgem!
Tijdens de maand mei is dat wat meer om het groot kamp optimaal voor te
bereiden. Geef een seintje indien dit niet zou lukken. PS: standaard inbegrepen in de
vergaderingen zijn een hoop spelletjes.
Zaterdag 09 mei 2015: 14u00 tot 17u30
OPENEN EN SLUITEN IN WONDELGEM
De eerste van onze techniekenvergaderingen van deze maand! We leren omgaan met
Mes, Bijl, Schop, Zaag en de Hamer. Train dus allemaal die biceps en kuis je ogen en
oren goed, zodat iedereen veilig op kamp kan.
Zaterdag 16 mei 2015: 14u00 tot 17u30
OPENEN EN SLUITEN IN WONDELGEM
Alweer een techniek om ons helemaal klaar te stomen voor het Groot Kamp!
Vandaag leren we namelijk sjorren. Enkel stevige handen vereist!!
Zaterdag 23 mei 2015: 14u00 tot 17u30
OPENEN EN SLUITEN IN WONDELGEM
DE laatste vergadering van het jaar in Wondelgem, tijd dus om alles af te leggen wat
je nog wil afleggen die zeker op het terrein moeten gebeuren. Voor de rest heel veel
leuke spelletjes 
Zaterdag 30 mei 2015
Geen vergadering
Verjaardagen mei:
8 mei: Seppe Bovyn
16 mei: Arno Ternier
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Zaterdag 06 juni 2015
Geen vergadering: Wel de verjaardag van Simon Meyskens Olé
Zaterdag 13 juni 2015: 14u00 tot 17u30
Ojeeee, examenstress!!! Laten we maar snel wat spelletjes spelen om de stress van
ons af te schudden!! (ideale moment om techniek klein spel en zangles af te leggen)
Zaterdag 20 juni 2015: 14u00 tot 17u30
We spelen weer vele kleine spelen om ons zinnen te verzetten! Hopelijk kunnen we
waterspelletjes spelen!
Zaterdag 27 juni 2015: 9u30! tot 17u30
AFSPRAAK AAN SINT-PIETERS STATION om 9u30!!! Ook daar afsluiten om 17u30!!
De laatste vergadering dus tijd voor een verrassing, breng allemaal 10 EURO mee!!!
Verjaardagen juni:
4 juni : Robbe Verschelden
6 juni: Simon Meyskens
12 juni: Amelie Michiels
12 juni: Marthe Michiels
27 juni: Gaspard De Koster
28 juni: Jana Naessens
BEDANKT VOOR HET LEUKE SCOUTSJAAR EN VEEL PLEZIER TIJDENS DE GROTE
VAKANTIE!!!!
Verjaardagen juli:
11 juli: Joshua Naessens
22 juli: Seppe Van de Walle
31 juli: Leon Tack

GROOT KAMP 2015 2-18 augustus!!!!
Voor de PL’s en HPL’s voorkamp vanaf 2 augustus
Voor al de rest Kamp van 8-18 augustus
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Verjaardagen augustus:
15 augustus: Margot Despriet
28 augustus: Benjamin Meersseman
Zaterdag 05 september 2015: 14u00 tot 17u30
Hohoho, alweer een nieuw scoutsjaar!! Als dat niet spannend is? We leren iedereen
kennen, vergeet geen 50 cent voor de cola.
Zaterdag 12 september 2015: 14u00 tot 17u30
We kunnen bijna in gang schieten, we leren elkaar nog een beetje kennen met allerlei
spelletjes en delen de patrouilles in!

Actieve Fret
Sam Bastiaens
Takleider JVG's
fret@dezwaluw.org
0484/03.09.64
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Artikel VG’s Paaskamp 2015
Zaterdag 4 april
Eerste dag van de vakantie. Voor de Zwaluw staat dit niet gelijk aan lang uitslapen,
maar wel aan vertrekken op paaskamp. Helaas konden niet alle vg’s mee, maar
diegene die wel meegingen stapten vol enthousiasme op de bus en vertrokken voor
de tweede keer richting Kortrijk. De aankomst in de regen ontmoedigde ons niet. We
laadden snel de camion uit, zetten onze valiezen weg en gingen ons lunchpakket
opeten. Aangezien niemand voor het eerst mee was, werden de kampwenken heel
vlug doornomen.
Daarna was het al tijd voor de eerste siësta, die
door de meisjes werd gebruikt om een kleine
quiz te houden met Trivial Pursuitkaartjes. Toen
Helena Dierickx wist te vertellen dat men kon
zien of iemand klaar was voor seks door over
iemands knie te wrijven, werd dit uitgebreid
getest. Tijd voor het middagspel, gemaakt door
Vos en Fennek. Er waren twee groepen, de
gillende meisjes en de aliens. Hiernaast was er
ook 1 persoon: Mozes. In de eerste fase van het spel kon je het andere team
vermoorden door eerst hun identiteit te achterhalen en vervolgens een gevecht te
winnen. Hierbij werd nogal vaak een gat getoond, wat zorgde voor de nodige
trauma’s. Mozes (Febe Declercq) werd ook ontmaskerd en we gingen over naar de
volgende fases in het spel. Een potje frisbee gevolgd door een gevecht tussen de vijf
sterksten van elke groep moesten de uiteindelijke winnaars aanduiden. Dit waren de
aliens.
Na het vieruurtje werd de paasshow voor de eerste keer doorgenomen. Het script
was geschreven door Caraya, Ouistiti en Galago en was een vervolg op die van vorig
jaar. De macaroni werd opgegeten en het was tijd voor een avondspel: Divergent. De
vg’s moesten allemaal overstappen naar een andere factie. Om door die inwijding te
geraken deden ze opdrachten die elk met een factie te maken hadden. Zo was er ook
een roddelpost, waar iedereen een liefdesbrief moest schrijven naar de verkenner of
gids die zij/hij het aantrekkelijkst vindt. Door de zwijgplicht van Mustang zullen we
jammer genoeg nooit te weten komen wie naar wie schreef. Op het einde van het
spel moesten de leden van de nieuwe facties hun logo in het bos gaan zoeken.

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – MEI 2015 TOT SEPTEMBER 2015
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: LENS YOERI – EKKERGEMSTRAAT 141 – 9000 GENT

32
Diegene die eerst terug waren, waren de enige die niet factieloos werden. Dit waren
Cavia, Vos, Otter, Gaai en Ouistiti. De eerste kampdag zat erop.
Iedereen kroop lekker in
zijn bed….om een uur
later alweer te moeten
opstaan.
Er
stond
namelijk een dropping op
het programma. Iedereen
kleedde zich zo warm
mogelijk aan om ondanks
de korte broek, de koude
toch te kunnen trotseren.
Het droppunt werd al snel gevonden door de meeste patrouilles en we konden
vertrekken. Op weg naar punt 2 vond er plots een ontvoering plaats, omdat die
persoon ervan verdacht werd Afwijkend te zijn. Gelukkig werden ze levend en wel
teruggevonden op punt 3. Hier was er echter wat verwarring door een grote baan
die niet op de kaart stond, maar de verdere tocht verliep zonder problemen. Al heel
snel waren we op het voorlaatste punt, waar de leiding besloot een extra punt te
geven. Dit was gelukkig geen omweg, zodat we tegen vier uur allemaal in ons bed
konden kruipen.
Zondag 5 april
Om 10 uur kwam de leiding ons wekken om te gaan ontbijten. Het ontbijt, dat
bestond uit warme chocomelk en koffiekoeken, viel heel erg in de smaak na de
dropping. Hier beschuldigde Lynx zijn kuisvrouw, die tevens zijn poetsvrouw en
kapper is, ervan zijn bakkebaarden af te scheren in zijn slaap, aangezien ze maar niet
wilden groeien. Op zondag is er altijd een morele opvoeding. Deze keer werd die
gegeven door Bunzing. Over het onderwerp cannabis konden sommigen al wat meer
meepraten dan anderen, maar de tips die werden gegeven waren voor iedereen heel
leerrijk.
Het middagspel was een soort van zeeslag, waarbij je met verfpropjes kon gooien op
een spelbord waar de schepen verborgen waren. Die verfpropjes kon je verdienen
door opdrachten te gaan doen. Met heel veel geluk gooiden Jana De Boever, Fitis en
Lynx bijna elke keer raak. Zij waren dan ook de winnaars van het spel. Als vieruurtje
kregen we maar liefst twee Knoppers en erna mochten we ons gaan douchen. De
meisjes elk om beurt in aparte douches, terwijl de jongens eerder de groepscabine
verkozen. Proper gewassen, oefenden we nog eens voor de paasshow waarvan het
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script ondertussen serieus gecensureerd was. Na het avondeten volgde zoals altijd de
zangles met heel de eenheid. Febe Declercq werd naar voor geroepen, maar werd
overstemd door een wolfje.
Voor 1 keer moesten we niet onze avondkledij aandoen, maar wel onze
verkleedkleren. Per patrouille was er een thema afgesproken. De Piranha’s waren
hippies, de Condors marginalen, de Stieren waren gekleed zoals de coach uit
"Iedereen Beroemd" en de Pythons droegen een Brits schooluniform. Ook de leiding
zag er in hun onesies heel tof uit. We gingen naar de zaal waar de quiz zou doorgaan
en zagen aan de bekers en flessen water dat het geen gewone quiz zou zijn. En
inderdaad het was een pisquiz. Na de eerste ronde werd er per juiste vraag een beker
water uitgedeeld. De Condors die maar met vier waren kregen het hard te verduren.
In de verdere rondes namen ze wraak en zo moesten ook de Piranha’s en Pythons
veel drinken. Het werd dan ook wat te veel voor Cavia. Enkel de Stieren bleven
neutraal en zo kregen zij het minste bekers. Tijdens de quiz trakteerde de jarige Flicka
met chacha’s. Na allemaal heel snel naar het toilet te zijn geweest, kropen we in ons
bed.
Maandag 6 april
Door iets te laat op te staan,
werd
de
turnles
overgeslagen en schoven we
direct onze voeten onder de
ontbijttafel. Erna werd voor
de eerste keer dit kamp
gevoetbald. Niet te lang
weliswaar, want er was nog
heel veel werk aan de
paasshow.
De
figurantenrollen werden verdeeld en de plaatsen werden al eens kort besproken. Zo
kreeg het langzaam vorm.
Na heel lekker middageten, bestaand uit stoverij en gebakken patatjes, en een
gezellige siësta, speelden we nog een middagspel: Staar Waarz. Er konden
opdrachten gedaan worden om zo condooms te verdienen. Die werden gevuld met
water en zo kon de toren van de andere groep waaraan schietrozen hingen,
vernietigd worden. Daarnaast was er ook een vechtpost waarbij punten verdiend
konden worden zolang het eerste team er niet volledig uitgetrokken werd. Met die
punten was het mogelijk het andere team te vermoorden. De meisjes hielden zich
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bezig met de torens en de jongens met vechten. Ongeveer evenveel rozen werden
geraakt. Het ging dus lang gelijk op totdat de Jedi voldoende punten hadden
verzameld om iedereen van de Sith uit te moorden. Tijdens het spel belanden er
enkele wolfjes in het water waardoor Otter en Gaai boze leiding op hun af kregen.
Het was echter hun schuld niet…
Na het vieruurtje speelden we frisbee. De vier seniorPL’s zaten uitzonderlijk eens
samen in een team, maar ze liepen al snel een grote achterstand op. Dit konden ze
niet over hun kant laten gaan. Hun team maakten een enorme comeback en won
alsnog. De leiding besloot om ons die avond op kroegentocht te laten gaan. Met
opdrachten verdienden we genoeg geld om bier, wijn, champagne en cocktails te
kopen. Alles alcolholvrij natuurlijk. De knuffelopdrachten lokten hier en daar wat
jaloerse reacties uit, maar ze waren van korte duur. Het doel van het spel was om in
onze groepjes zoveel mogelijk pipi te verzamelen. Op het einde werd er dus in een
emmer geplast. Dit bleek nogal moeilijk voor sommigen, want tot groot ongenoegen
van zijn groepje had Wouw het handvat natgemaakt. De leiding controleerde de
hoeveelheden en kroonde Otter, Koedoe en Agoeti tot winnaars. Dit is echt een
prestatie aangezien zij maar met drie waren en al de rest met vier was. De emmers
werden nog uitgekuist en iedereen maakte zich klaar om te gaan slapen.
Dinsdag 7 april
Gelukkige verjaardag Vos! Dit maakte de meesten in de jongenskamer, en zelfs
sommige meisjes, wakker wanneer de leiding hem om twaalf uur een fles Bubbly
Fiesta kwam overhandigen. Na het echte opstaan om acht uur verliep de ochtend
zoals gewoonlijk. Daarna volgden enkele kleine spelen. Er werd gevoetbald tegen de
jvg’s. Uiteraard wonnen wij, al hadden we een extra punt kunnen scoren als Bunzing
voor de goal had gestaan tijdens zijn perfecte kopbal in plaats van ernaast.
Tijdens de siësta kreeg Vos zijn voorlopig cadeautje en leerde iedereen een laatste
keer zijn tekst. Daarna was het paasshow, paasshow, paasshow. Er was geen
vieruurtje voorzien tot ongenoegen van velen, maar gelukkig kregen we een traktatie
in de plaats. Een beetje later werden er nog Snickers uitgedeeld, maar toen iedereen
vlug in U-formatie moest gaan staan, was Megane De Boever net iets te gehaast,
waardoor ze struikelde en languit op de grond viel. Toen was het showtime!! Hinde,
Fret en Leeuw zorgden voor de presentatie. Onder andere als Asterix, Obelix en Idefix
en als een wel heel prachtige versie van K3, die wilden meedoen aan "K3 zoekt K3".
Als dat nog steeds het plan is, oefent Leeuw beter eerst nog wat om de dansjes in de
juiste richting te kunnen doen. De sketchen van de andere takken vielen erg in de
smaak. De teerpoten lieten de stam een reis rond de wereld maken, de JVG’s hadden
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zich gebaseerd op In de gloria (waarin Flicka ook een rolletje had gekregen), en de
wolven maakten onder meer reclame voor Mustatine, waarin Mustang een beetje
geviseerd werd. Als laatste waren wij aan de beurt. Door de absurde humor en de
vele films die gemixt waren tussen LOTR 2 was het moeilijk te begrijpen voor zo goed
als iedereen behalve Hyena. Er werd snel nog wat gesmuld van de paaseieren en het
avondlied werd gezongen. Ook deze dag zat er alweer op.
Woensdag 8 april
Voor het ontbijt kregen we een korte
turnles van Kameleon. Omdat we solidair
wilden zijn met hem, deden we de meeste
oefeningen ook op 1 been mee. Dit bleek
lastiger dan gedacht. Het was de laatste
dag, dus de valiezen werden gepakt en onze
slaapplek werd gekuist. Gelukkig moesten
we enkel vegen daar. We waren hier snel
klaar mee en speelden dus nog wat
spelletjes. Het begon met kanon, waarna
Leeuw het idee kreeg zakdoekje leggen te
spelen. Blijkbaar is het liedje als je getikt
bent niet meer zo gekend. Daarom geef ik
hier de tekst nog eens mee.
Vogeltje, gij zijt gevangen. In een kooitje
zult gij hangen. Gij blijft hier, gij blijft hier .
Lieve vogel, gij blijft hier.
Om in de sfeer van vijfjarigen te blijven speelden we ook nog schipper mag ik over
varen en Napoleon. Beiden leverden grappige momenten op en bleken dus toch nog
leuk te zijn. De groep splitste zich op. Een paar gingen frisbee spelen en de rest zetten
zich klaar in een cirkel voor billenklets. Elkaar in de zak zetten was leuk, maar de
leiding proberen in de zak te zetten bleek leuker. Zo kwam het dat zowel Leeuw als
Mustang geviseerd werden. Dit lieten zij niet zomaar gebeuren, waardoor ze elk
iemand een bloeduitstorting bezorgden.
Als middageten waren het heel lekkere worstenbroodjes, meer dan genoeg voor
iedereen. De evaluaties werden zoals gewoonlijk geschreven en dan was het wachten
tot de bussen kwamen. Door het zalige zonnetje werd iedereen een beetje lui
waardoor we in plaats van een spelletje op het gemakje bleven liggen op het gras.
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We gingen liggen op de trui, rug of buik van iemand anders en lagen daar gezellig
voor een lange tijd. De bus kwam toe, we zongen het afscheidslied (dat Lynx niet kon
inzetten) en het kamp zat er jammer genoeg alweer op.
Dan rest er mij enkel nog de eenheidsleiding en stam te bedanken voor de
organisatie en het lekkere eten op kamp. De vg’s zelf voor de sfeer en gezelligheid in
de groep. Als laatste natuurlijk ook Leeuw, Mustang en Bunzing voor dit supertoffe
kamp.
Uw reportster ter plaatse
Doordachte Fitis
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Geneesmiddel speciaal uitgevonden voor Mustang
Pikkelde heel het kamp dapper mee
Thema van de piranha’s
Een van de spelletjes de laatste dag
Onderwerp van de morele opvoeding
Rol van Febe tijdens het eerste middagspel
Hierin werden de stieren het minste geviseerd
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Programma Verkenners-Gidsen
Zaterdag 09 mei 2015: 14u00 tot 17u30
Voor degene die dit jaar de challenge aangaan van een echte scout. Geven we
vandaag de techniek woudloper en overlopen we eens wat we allemaal moeten
kunnen.
Zaterdag 16 mei 2015: 14u00 tot 17u30
We openen en sluiten nog eens in het stad en spelen een stadsspelletje. Al dan niet
alleen…
Zaterdag 23 mei 2015: 14u00 tot 17u30
Veel kleine spelletjes en al even kijken welke koffers we moeten meenemen op groot
kamp. As je er nog iets in kwijt moet is het de moment!!
Zaterdag 30 mei 2015
Geen vergadering
Zaterdag 06 juni 2015
Geen vergadering
Vrijdag 12 juni 2015: 19u00 tot 22u00
Avondvergadering! Dit keer proberen we er wel de sfeer in te steken met goede
boxen en laten we de examens even vergeten om gezellig naar een filmpje te kijken!
Vrijdag 19 juni 2015: 19u00 tot 22u00
Avondvergadering! We openen en sluiten aan de blaarmeersen (naast de piereput)
en spelen er kleine spelletjes ter ontspanning. Breng reserve kledij (of zwemgerief)
mee, je weet maar nooit dat het warm is!
Zaterdag 27 juni 2015: 10u00 tot 17u30
Vandaag blijft nog een verrassing. Toch voor sommigen. Vandaag is het de laatste
vergadering van dit scoutsjaar en wordt georganiseerd door de Piranha’s

Zondag 02 augustus 2015 tot woensdag 19 augustus 2015: GROOT KAMP 2015
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Zaterdag 05 september 2015: 14u00 tot 17u30
Openen en sluiten om 14h in Wondelgem. De planning zien jullie dan wel. Eens kijken
wat we dit jaar zullen doen en alvast elkaar leren kennen!

Gemotiveerde Leeuw
Michiel Dutrieue
Takleider VG's
leeuw@dezwaluw.org
0498/49.45.41
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