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De Zwaluw heeft er weer een schitterend herfstkamp op zitten! Dankzij onze
goedgevulde en strak voorbereide programma's loopt het altijd zeer vlot, en het zeer
zachte herfstweer (het leek zelf lente) maakte het ook heel aangenaam om buiten te
spelen. Als je actief was en in de zon stond kon je zelf in je t-shirt rondlopen, stel je
voor. Overal blije gezichten en achteraf veel leuke bedankingen van de ouders, dat
doet altijd deugd.
We hebben het jaar goed ingezet met onze allereerste openingsdag. Alle takken
hielden hun vergadering op ons terrein te Wondelgem, en voor de ouders voorzagen
we een infomoment waarop we onze werking uitlegden. Wie zijn we, wat doen we,
hoe doen we het en wat verwachten we van onze leden en leiding; alles werd uit de
doeken gedaan. Volgend jaar zullen we dit wat anders aanpakken, maar we willen het
concept zeker behouden om iedereen goed te informeren over onze scoutswerking.
Verder is het uitkijken naar de spaghettiavond, waarvoor de voorbereidingen op het
moment van schrijven volop bezig zijn. We verwachten weer een grote groep eters,
wij bedanken jullie alvast voor de steun! Ik voorspel nu al dat het een gezellige avond
wordt.
Onze wijnverkoop is het volgende dat er aan komt. Volgens de 2-jaarlijkse traditie
was het tijd om nieuwe wijnen en cava te proeven, en de fijnproevers kozen de
Roemeense witte Calusari Sauvignon als de beste, de Spaanse rode Terrai OVG, en de
cava Pasos de Oro. Indien je vóór 23 november bestelt, kan je met vrienden en
familie genieten van onze wijn en cava voor de eindejaarsfeesten. Wij rekenen op het
engagement van de ouders voor een bestelling van minstens 6 flessen. Merci!
Op dit moment wordt ons gebouw te Wondelgem uitgebreid met een heuse
verwarmingsinstallatie. Deze zorgt voor een luchtcirculatie waarmee we het gebouw
kunnen verwarmen en ook de vochtigheid aanpakken bij feesten. Indien alles goed
gaat kunnen we er al van genieten op de spaghettiavond, duim je met ons mee?
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We blijven ook sparen voor onze gedroomde opslagplaats, die we jammer genoeg
verder naar de toekomst hebben moeten verschuiven. Onze ambitie strookt namelijk
niet met onze spaarrekening  Nog even geduld dus.

Voila, ik ben klaar met mijn parlé. Je kan in de artikels verderop het boekje genieten
van de vele avonturen van je kinderen met een selectie van foto's, en de komende
vergaderingen terugvinden. De grote verzameling foto's zijn te vinden op onze
website, dus ga zeker af en toe eens langs bij www.dezwaluw.org, ook voor de
nieuwsupdates en up-to-date vergaderingen. We proberen ook wat actiever te zijn
op facebook voor goede communicatie, dus vergeet ons niet te liken!
Alvast prettige eindejaarsfeesten iedereen! Geniet er van met mate(n)!
Eigenwijze Lama
Yoeri Lens
Eenheidsleider
lama@dezwaluw.org
0494/45.21.88
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Planning
Wijnverkoop
Om een beetje extra geld in het laatje te krijgen, hebben we dit jaar nieuwe rode
wijn, witte wijn en cava voor jullie klaarliggen! We hanteren dit jaar opnieuw de
democratische prijzen van 6 euro voor een fles wijn en 8 euro voor een fles cava. Wie
zijn wijn en cava voor de feestdagen wil, bestelt best vóór 23 november! De levering
gebeurt dan op de laatste vergadering, namelijk 12 december, aan De Muze.
Daarna kan de wijn uiteraard nog het hele jaar door bijbesteld worden.
Alle bijkomende informatie is te vinden in onze wijnfolder.
Alvast bedankt voor de steun en santé!

Leidersweekend
Enkel voor 3de jaars VG's en leiding
Periode: van vrijdag 26 februari tot en met zondag 28 februari 2016
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!

Eetfestijn
Zaterdag 12 maart organiseren wij ons tweede jaarlijkse eetfestijn. Van welk lekkers
jullie die avond mogen komen genieten, houden we nog even voor ons zelf. Maar
omdat het zeker een lekkere én gezellige avond zal worden, houden jullie deze datum
best al vrij in jullie agenda! Meer info volgt zoals gewoonlijk in de flyer.

Paaskamp
Periode: van zaterdag 26 maart tot en met woensdag 30 maart
Locatie: we bezoeken opnieuw De Spreedonken in Olmen!
Prijs: €80 indien ingeschreven vóór 19 maart, €90 erna
Inschrijven kan op elke vergadering bij Lama of Leeuw, of bij voorkeur via
overschrijving met vermelding "Paaskamp + naam kind" op rekeningnummer BE400014-9451-4463. Meer info volgt in de kampfolder!
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Grootkamp
Periode:
- 1e periode: van maandag 1 augustus tot en met donderdag 18 augustus. Voor alle
leiders, stam, VG's en PL's & HPL's van de JVG's (keren 17/08 terug)
Prijs: €200 indien ingeschreven vóór 18 juli, €210 erna
- 2e periode: van zondag 7 augustus tot en met woensdag 17 augustus. Voor een deel
van de JVG's, Wolven en Teerpoten.
Prijs: €150 indien ingeschreven vóór 18 juli, €160 erna
Locatie: Jeugdcamping VVV, Kattenbos z/n, 3920 Lommel
Bezoekdag: De bezoekdag valt samen met de 1e dag van het kamp, namelijk zondag
7 augustus.
Inschrijven kan op elke vergadering bij Lama of Leeuw, of bij voorkeur via
overschrijving met vermelding "Grootkamp + naam kind" op rekeningnummer
BE40-0014-9451-4463. Meer info volgt in de kampfolder!
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Artikel Stam Herfstkamp 2015
Al vroeg in de ochtend stond iedere tak verzameld en klaar om te vertrekken. Zelfs bij
de Stam was er al eentje op vier poten aan het trappelen om zijn eerste kamp te
beleven. De tweede mascotte Wolf, een Duitste Herder pup van 5 maand, het nieuwe
vriendje van Aiko. Doordat de camion
het weekend ervoor tijdens het
leidersweekend al werd gevuld
konden we onmiddellijk vertrekken. Zo
gingen we richting ‘De Spreedonken’
voor vijf dagen plezier. Allemaal veilig
en wel aangekomen konden we
beginnen met ons te installeren.
Aangezien er niet genoeg bedden
waren voor iedereen sliep de Stam en
enkele leiders in de tent.
Bij het te wild openmaken van de
klep van de laadbrug van de
camion ging het even goed fout.
Resultaat… Ze ging niet meer
dicht en heeft Forel hard moeten
zwoegen om ze te maken.
Zo konden we dan aan het eerste
avondmaal van het kamp
beginnen….spinazie-aardappelen met hamburgers. Dit werd door team 1 van de Stam
gemaakt, Cholo, Das, Gazelle en Albatros. Zoals alle kampen is het bij de Stam altijd
een komen en gaan. Zo begonnen we het kamp met 11 Stammers om dan met 7 te
eindigen. De Stam kookt niet
alleen op kamp, zij maken
ondertussen ook nieuwe
riemen en dasringen uit een
grote lap leer. Dat is Grizzly
zijn afdeling. Uiteraard kreeg
hij ook hulp van Hert en
Harpij, die hij de kneepjes van
het vak leerde. Ook wolfjes
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worden er bijgesneden door Kongoni. Sommigen
onder ons (Timalia en Jolien, de vriendin van
Leguaan) deden hun voorbereidend schoolwerk.
Onze Leguaan zit bij de Marine en is momenteel voor
vier maanden op missie. Jolien kwam in zijn plaats
helpen op het kamp en we maakten een kaartje voor
Kerst – en Nieuwjaar. Ondertussen was Lama bezig
met de scoutsadministratie. Na het scoutswerk
volgde al snel weer wat kookwerk. Iedere dag verse
soep, dus we hebben veeeel groeten gesneden. ‘s
Middags fish-sticks met tartaar, tomaatjes, sla en
aardappelen. Daarvoor moesten we 25kg
aardappelen schillen! Na de afwas konden we
allemaal even pauzeren en gaan rondkijken hoe de
kinderen het stellen, een boek lezen of met de
honden gaan wandelen. Na onze middagpauze
vlogen we er weer in. Voor er weer Stammers naar huis gingen hebben we nog vlug
wat pompoenen gesneden voor de soep. Bij het pellen en snijden van de uien
vloeiden er wel een beetje tranen. Boterhammen smeren voor de jongere takken
hoort er ook bij. Zo deden we er per avond en ochtend een stuk of 6 broden : 3 wit en
3 bruin. Condor stond altijd om 6u op en zorgde voor het ontbijt.
Nu al een stuk minder Stam
en een druk menu gepland
voor vandaag. Plots kwam
er een Vink aangevlogen,
deze kon meteen al
beginnen met 200 satés te
bakken. Ondertussen mocht
de rest 25 kg aardappelen
bakken en 30 bloemkolen
klaarmaken met daarbij nog
eens 16 L kaassaus voor een lekkere bereiding in de oven. Het heeft ons bloed, zweet
en tranen gekost (hihi), maar de kinderen vonden het superlekker en daar doen we
het uiteraard voor.
Vervolgens maakten we even tijd voor een Zwaluw-luchtfoto (die jullie kunnen
bewonderen op onze facebook pagina!). Daarna begonnen we al weer met het
versnijden van de groenten voor de spaghettisaus voor de volgende dag. Juist op tijd
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kwam er weer versterking
aan: twee oud leidsters
(Boa en Wantibo) waarvan
hun kindjes nu bij De
Zwaluw zitten hebben zich
aangemeld bij de Stam. Zij
zullen nu dus ook af en toe
komen helpen.
Zo komen we al aan het
einde van het kamp. Weer alles opruimen en inladen, vervolgens ook nog voor het
laatste middagmaal zorgen. Pita broodjes met uiteraard pitavlees en tomaatjes. Het
was zo een succes dat de laatsten het met gewoon brood hebben moeten doen,
maar daarom niet minder lekker. Al gauw werd het tijd om weer huiswaarts te gaan
en al aan de Spaghettiavond te beginnen denken.
Ik dank graag alle Stam die aanwezig was om te komen helpen en de Eenheidsleiding
voor het geslaagde kamp. DANK U.
Uw verslaggever ter plaatste:
Trotse Harpij
en Fotografe
Kalme Kongoni.
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Artikel Teerpoten Herfstkamp 2015
Zaterdag 31 oktober
Nadat we allemaal afscheid hadden genomen van onze papa en mama vertrok de bus
richting Balen, naar een nieuw kampterrein voor onze teerpootjes: “De Spreedonken”
Nadat we ons geïnstalleerd hadden, overliep Raksha de regels waar de teerpootjes
zich op kamp aan moesten houden. Vervolgens was het al tijd om onze
boterhammetjes op te eten. Na een lekkere
siësta werd er net voor de ogen van de
teerpoten een legergeneraal ontvoerd door
IS. De bodyguard van de generaal vroeg de
teerpoten om hulp en samen met hen werd
IS-België verslagen en de generaal gered.
Om wat te bekomen van deze spectaculaire
eerste middag aten de teerpootjes hun
vieruurtje en kregen toen een rondleiding
door het kampterrein. Na wat kleine
spelletjes gespeeld te hebben en het
avondeten te hebben opgegeten was het
tijd voor kantine en een verhaaltje van Kaa.
Maar de teerpootjes wouden graag
beginnen aan de volgende activiteit en
sommige waren net iets té enthousiast! Zo kwam Mon Deleu naar Ko met de vraag
wanneer het naaktspel zou beginnen... Maar waarschijnlijk bedoelde hij het
AVONDspel! Toen de teerpootjes in de U-formatie stonden, kwam er plots een gekke
professor de het beruchte demonenvergif spoot op Hathi. Die werd hierdoor
helemaal overstuur en is beginnen weglopen. De teerpootjes wouden hun geliefde
leider natuurlijk terug en begonnen daarom een zoektocht naar Hathi en het
tegengif. Nadat Hathi terug normaal was, zongen ze het avondlied en zat de eerste
dag er al op...
Zondag 1 november
Opstaaaaan!!! De eerste ochtend van het kamp, Ko begint met een lichte turnles om
de spiertjes wat op te warmen. Na het ontbijt was het tijd om de inspectie voor te
bereiden. Hier had Mon Deleu wat problemen mee en zei droogweg: “Ik heb nu
eenmaal geen talent om mijn valies op te kuisen”. Gelukkig viel dit uiteindelijk goed
mee en lag zijn valies toch proper! Na de inspectie was tijd voor de morele
opvoeding: een momentje waar de teerpootjes samenzitten en praten over
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interessante onderwerpen. Deze keer ging het over respect voor de natuur. Fé
Houttekiet deed alle leiding verwonderd kijken toen ze uitlegde wat de opwarming
van de aarde was en wat de gevolgen ervan waren. Precies een zéér slimme meid, die
Fé! Na de morele opvoeding mochten de kinderen een kamp bouwen en de jongens
waren erg enthousiast. Ze maakten voor hunzelf een zot kamp waar ze in konden
zitten, zeer mooi! Toen was het tijd voor het middageten en de siësta. Na de siësta
werd de nieuwe leiding, Chikaï, Kaa en Chil eens onder handen genomen door de
teerpootjes. Ze werden
namelijk
gedoopt.
De
teerpootjes
moesten
opdrachten doen om verf,
nagellak, shampoo, … te
verdienen om dan op het
einde de leiding helemaal te
versieren. Hierna mocht
iedereen zich gaan wassen
om dan vervolgens het
avondeten naar binnen te
werken. Tijdens het eten
was er een porgevecht
tussen Ine Borginon en paar VG's, wat voor een grappige noot zorgde tijdens het
eten. Gelukkig kan Ine haar mannetje staan en kregen de VG's hun verdiende loon
van onze kleine teerpoot! Na de zangles was het aan Chikaï om een verhaaltje te
vertellen tijdens de kantine. Net op het moment dat de teerpootjes dachten dat ze
geen avondspel zouden hebben, kwam een hopeloze tovenaar bij hen aankloppen die
zijn vriend terug wou. De teerpootjes wouden hem natuurlijk helpen en nadat ze hem
hadden teruggevonden gingen ze hun bedje in en was alles terug kalm en vredig.
Maandag 2 november
En het is alweer tijd om op te staan! Na het heerlijke ontbijt en de inspectie mochten
de teerpoten eens sportief uit de hoek komen tijdens de sportproeven. We begonnen
met hoog- en verspringen en de 2 uitblinkers hier waren respectievelijk Fé Houttekiet
die maar liefst 70 cm hoog sprong en Loek Schuermans die bijna de lengte van een
deur ver sprong: 1,90 meter. Hierna speelden we “Pak mijn lief niet af”: een heel leuk
spel waarbij Ada Lachat en Flynn Cornelis elkaar maar niet loslieten! Toen was het
tijd voor het middageten en siësta om dan vervolgens Frankie te helpen om over de
grens te raken naar Nederland. Hiervoor moesten ze geld en een paspoort regelen
voor hem. Eenmaal dit gelukt was, kon Frankie eindelijk naar Nederland. Na het
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vieruurtje was er een verrassing: “De kindercarwash!!” Omdat de teerpoten tijdens
het maanstof zuiveren erg vuil waren geworden, mochten ze elk één voor één onder
de warme douche om dan geschrobd te worden door Raksha en Chil. Hierna had
iedereen grote honger en het avondeten was weer erg lekker. Na de zangles was het
weer tijd voor kantine en een verhaaltje gegeven door Chil. Toen de teerpootjes
daarna in de U-formatie stonden (en Chil weeral kaka moest gaan doen) kwamen
plots Zorro, Mega Mindy, Catwoman en Piet Piraat aangelopen met de vraag of ze de
teerpootjes mochten opleiden tot superhelden! Natuurlijk gingen de kinderen
akkoord en werden ze allemaal geweldige superhelden. Fé Houttekiet verbaasde
opnieuw de leiding toen ze op de vraag “Waar willen jullie het eerst gaan helpen?”
antwoordde: “ In Syrië!!”. Het redden van de wereld moest echter nog even wachten,
want het was tijd om in bed te kruipen...
Dinsdag 3 november
Goeiemorgeeeen!! Een nieuwe dag
breekt weer aan en dat betekent ook dat
er weer nieuwe avonturen om de hoek
liggen. Zo beleefde Loek Schuermans
wel een zeer speciaal avontuur toen hij
in de rij stond om naar de
ochtendgymnastiek te gaan. Hij kreeg
namelijk een ochtendzoentje van zowel
Chikaï als Kaa, wat hem nogal
ongemakkelijk maakte. Na het ontbijt
was het tijd om deel 2 van de
sportproeven te doen: de 60m en de
400m lopen. Bij het eerste kwam Loek
Schuermans als winnaar uit de bus met
en geweldige tijd van 14 seconden!. De
400 meter werd gewonnen door Fé
Houttekiet met een ongelooflijke tijd
van 1 minuut 57 seconden, waaauuw! Tijdens het lopen had Kaa zich pijn gedaan aan
haar enkel en Wolf Housen was onmiddellijk van de partij om haar te dragen, wat
natuurlijk niet echt ging. Na de sportproeven was het tijd voor het middagmaal dat
iedereen lustig naar binnen werkte. Daarna speelden de teerpoten eens een tactisch
middagspel: de Betoverde Doolhof. De teerpootjes moesten naar verschillende
posten lopen om daar leventjes te verzamelen, waarmee ze dan op de centrale post
gangen mochten verschuiven om uiteindelijk op hun doel te eindigen, de
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verschillende schatten die in het doolhof
verborgen waren. Dit spel werd gewonnen door
Charlotte Delcourt en Jackie Vanoverbeke, die
maar liefst 13 schatten vonden. Hierna was het tijd
voor een koekje en wat melk om dan gevolgd te
worden door de laatste wasbeurt van het kamp.
Hierbij vroeg Wolf Housen aan Chikaï of hij ook zo
een coole kippenkam mocht hebben als Loek
Schuermans, maar hij bedoelde natuurlijk een
hanenkam. Na het wassen was het tijd voor het
laatste avondmaal van het kamp, gevolgd door de
laatste zangles. Die avond moesten de kinderen
allemaal vroeg naar bed, alleen maar om te
ontdekken dat hun knuffels op een mysterieuze
wijze verdwenen waren! Het enige spoor was een
brief op de deur die hen vertelde dat hun knuffels ontvoerd waren omdat de
teerpoten ze niet goed verzorgden. Na te hebben bewezen dat ze wel konden zorgen
voor hun knuffels, kregen ze gelukkig hun knuffels terug en zongen de teerpoten voor
een laatste maal dit kamp het avondlied. Daarna kropen ze in bed, gekoesterd door
de warmte van hun net terug veroverde knuffels.
Woensdag 4 november
De dag van het vertrek naar de papa en de mama is aangekomen dit is ook de tijd van
kleine spelletjes terwijl de leiding de kamers kuist. Nadat we van de heerlijke pitta
gegeten hadden, speciaal klaargemaakt door de stam, was het tijd voor de evaluaties.
Hierin mogen de teerpoten hun mening geven over de spelen, het eten,... van op
kamp. Op het einde van dit gesprek zei Lies Van De Velde tegen Raksha: “Ik heb alles
gezegd wat ik wou zeggen, ookal ga ik nog veel dingen zeggen in mijn leven”. Na deze
wijze woorden was het tijd om op de bus te stappen en terug naar huis te gaan....
De teerpotenleiding wil graag de stam bedankten voor het lekkere eten op kamp en
ook de eenheidsleiding verdient een bedankje om alles zo mooi te regelen voor ons.
Tot op volgend kamp allemaal!
Uw reporter ter plaatsen,
Ambitieuze Vos
Chil
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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.
Zaterdag 5 december 2015, 10u00 tot 17u30
Deze zaterdag blijven de stoute kinderen beter thuis, want we krijgen een zeker
hoogheilig man op bezoek… Breng allemaal een lekker lunchpakket mee van thuis
maar een centje voor een 4-uurtje is niet nodig…
Zaterdag 12 december 2015, 14u00 tot 17u30
Vandaag houden we het simpel en kalm met een leuke filmnamiddag. Vergeet geen
centje mee te brengen voor een drankje en een koekje.
Zaterdag 19 december 2015 tot zaterdag 2 januari 2016
Geen vergadering 
Zaterdag 9 januari 2016, 14u00 tot 17u30
Vandaag brengen we artiest in onszelf naar boven. We maken een mooi
knutselwerkje en spelen daarnaast natuurlijk nog veel leuke spelletjes. Vergeet geen
centjes mee te brengen voor een koekje en een drankje.
Zaterdag 16 januari 2016, 13u45 tot 17u30
Deze zaterdag gaan we op bezoek bij een heel speciaal mannetje: Pierke Pierlala!
Meer praktische informatie volgt nog via mail, maar we spreken sowieso af om 13u45
aan De Muze.
Zaterdag 23 januari 2016, 14u00 tot 17u30
Vandaag spelen we heel veel leuke spelletjes! Breng zeker geld mee voor een drankje
en een koekje.
Zaterdag 30 januari 2016, 14u00 tot 17u30
Deze zaterdag herhalen we nog eens onze teerpooteisen. Daarnaast spelen we ook
heel veel spelletjes als leuke afwisseling. Vergeet geen centjes mee te brengen voor
een drankje en een koekje.
Zaterdag 6 februari 2016 en zaterdag 13 februari 2016
Geen vergadering 
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Zaterdag 20 februari 2016, 10u00 tot 17u30
Voor de eerste én laatste vergadering van februari trekken we naar ons terrein in
Wondelgem. Daar spelen we met de wolven een groot spel in het bos. We spreken af
om 10u in De Muze, en sluiten daar ook af om 17u30. Vergeet zeker geen
lunchpakket, buskaart, geld voor een drankje en een koekje en warme kleren mee te
brengen.
Zaterdag 27 februari 2016
Geen vergadering 
Zaterdag 5 maart 2016, 10u00 tot 17u30
Breng vandaag zeker jullie dansschoenen mee, want we gaan volksdansen! Chikaï en
Chil leren ons een aantal leuke dansen aan en daartussen spelen we heel veel leuke
spelletjes. Breng zeker een lunchpakket mee en geld voor een koekje en een drankje.
Zaterdag 12 maart 2016, 14u00 tot 17u
Deze zaterdag bezoeken we de leuke speeltuin van de Groene Vallei. Breng zeker
centjes mee voor een koekje en een drankje, want van al dat ravotten zullen we zeker
honger en dorst krijgen! Ook niet vergeten dat de vergadering vandaag eindigt om
17u, want vanavond hebben wij ons tweede eetfestijn!
Zaterdag 19 maart 2016, 14u00 tot 17u30
Vandaag brengt de leiding voor elk nest een appel mee. Met deze appels gaan we op
ruiltocht, in de hoop dat mensen met ons willen ruilen. Trek dus zeker jullie
stapschoenen en perfect uniform aan!
Zaterdag 26 maart tot woensdag 30 maart
PAASKAMP! Meer informatie volgt in de kampfolder...
Zaterdag 2 april 2016 en zaterdag 9 april 2016
Geen vergadering 
Zaterdag 16 april 2016, 10u00 tot 17u30
Deze zaterdag gaan we ons gaan amuseren in de Blaarmeerse! Daar trekken we eerst
te voet naar toe, dus trek zeker goede stapschoenen aan. Vergeet daarnaast ook
geen lunchpakket mee te brengen en een buskaart.
Scherpzinnige Hinde
Renée Mortier
Takleidster Teerpoten
hinde@dezwaluw.org
0473/57.14.30
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Artikel Wolven Herfstkamp 2015
Zaterdag 31 oktober
Nu het nieuwe schooljaar al even bezig is, is het eindelijk tijd voor de herfstvakantie.
Wanneer we denken aan de herfstvakantie, denken we natuurlijk vooral aan het
jaarlijkse herfstkamp. Nadat iedereen mooi op tijd op het terrein in Wondelgem was,
de valiezen werden ingeladen en een laatste plasje werd gedaan, vertrokken we
richting Olmen. Eenmaal aangekomen kregen alle wolven een kamer toegewezen en
werden de regels van het kamp overlopen door Baloe. Iedereen zijn buikje rammelde
al enorm dus al snel werd het middagmaal binnengewerkt. Na een korte siësta was
het tijd voor het eerste middagspel, JOEPIE! Hierbij kwam Mega Mindy plots toe bij
de wolven met het verhaal dat Toby ontvoerd was door Doctor P. Na het slagen van
een aantal opdrachten, waaronder
bijvoorbeeld het dragen van Mega
Mindy over 50 meter (wat trouwens
een hilarisch zicht was), konden de
wolven Toby bevrijden. Eind goed al
goed. Na een lekker vieruurtje was het
tijd voor een aantal kleine spelen
waaronder voetbal. De topspelers
hierbij waren vooral Matthew De
Schryver, Arend Schuermans, Jan
Meyskens en Jakala. Ook Michiel Fransoo was een topverdediger. “Laat die sjotters
maar komen, ik ben er klaar voor” riep hij. Na al dat ‘gesjot’ was het alweer tijd om
onze buikjes vol te eten met heerlijke hamburgers en spinaziepuree. Nadien werd er
naar goede gewoonte een zangles gegeven en vertelde Baloe een verhaaltje. Toen de
wolven erna allemaal buiten in U-formatie stonden, kwam plots Brandon Rogers toe.
Hij vertelde dat hij net 4 boeken had geschreven in een uur tijd en eens ze
gepubliceerd zullen worden zal hij een miljonair zijn. Hij legde uit dat het door een
speciale pil komt. Brandon was er zo gelukkig mee dat hij er 3 wou weggeven aan
wolven. De 3 gelukkigen waren Matthew De Schryver, Milan Van de Geuchte en Liv
Mulders. Even na het inslikken van de pillen vielen de 3 wolven en Brandon plots op
de grond en begonnen ze te spartelen. Gelukkig was de ex-vriendin van Brandon er
net om de overige wolven te helpen. Zij vertelde dat ze dringend in het labo een
tegenmiddel moesten gaan stelen om de 3 wolven en Brandon te genezen. Daar
moesten de wolven sluipen naar het tegenmiddel. Hierbij werd duidelijk dat wolven
echte kuddedieren zijn, ze slopen namelijk allemaal samen. Net als Brandon en de 3
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wolven de pillen willen innemen, komen er 2 Russische gekken aangelopen met een
geweer om het tegenmiddel af te pakken. De wolven konden er niet tegenop dus er
zat niks anders op om het af te geven. Gelukkig kwam de ex-vriendin van Brandon
met een fantastisch plan om de Russen te verslaan: ze bekogelen met propjes papier.
Uiteindelijk lukt het om ze plat te leggen en hebben de wolven het tegenmiddel
kunnen bemachtigen. Brandon en de 3 wolven nemen de pillen in en worden weer
normaal. Na dit avontuur was het tijd om te gaan slapen zodat de wolven er morgen
terug goed tegen kunnen.
Zondag 1 november
OPSTAAAAAN WOOOLVEN!!!! De leiding kwam de kamers van de wolven binnen met
een knallende muziekbox om de kinderen te wekken. Het was tijd voor de speciale
80’s turnles. De leiding was verkleed
met allemaal strakke turnpakjes en
begon te stretchen om de wolven
voor
te
bereiden.
Daarna
weergalmden oppeppende liedjes
zoals Call on me, Ochtendgymnastiek,
I like to move it en Around the world
door het Spreedonken-bos en
begonnen we te dansen en te
gymnasten. Na deze intensieve turnles
was het tijd voor rozijnenbrood en
melk. Na het ontbijt volgde het standaard wassen en de inspectie. Daarna werden de
wolven opgedeeld in 2 groepen. De ene groep ging een les morele opvoeding krijgen
over gezondheidsgewoonten, de andere een les
over EHBO en dan werd er gewisseld. We zijn blij
jullie mee te delen dat de meeste wolven gezond
leven! Veel kindjes gaan niet naar de Mcdonalds
(en vinden het zelf vies!). Arend Schuermans
weet nu al zeker dat hij later alcohol gaat drinken,
maar dat hebben we hem afgeraden. ’s Middags
waren het fishsticks en werd er uitgerust in de
siësta om alles te kunnen geven in het grote
EHBOspel. Bij het EHBOspel zijn de wolven
afwisselend slachtoffer, ambulancier en dokter.
Ester Roos Hoflack was helemaal verbrand (zelf haar zonnebril stond erin). Jan
Meyskens, Tuur Boogaerts en Jonas Van Troys moesten alledrie op een brancard
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liggen want ze konden niet meer lopen. Dus zijn ze met drie op 1 brancard gelegd
want de tijd was beperkt. Toen Stern de Hoon en Warre Deleu geen gevaarlijke EHBO
scene wouden naspelen zei Kenji Hamelinck zeer droog “ ‘t zijn gewoon dikke
mieten!”
Toen was het tijd voor het vieruurtje. Nadien speelden we ‘iemand is hem, niemand is
hem’ waarbij Jonas Van Troys en Tuur Boogaerts erg veel opgingen in het spel. Veel
wolfjes hebben tussendoor ook hun wolfje afgelegd, proficiat! Toen was het tijd voor
brood en kip curry met daarna de griezelzangles door Baloe gegeven. Die was
geschminkt in een enge clown en zong liedjes in
halloweenthema zoals ‘Zestien man op een kist
van een dode’ en ‘Vampier had een mens met
een beet in zijn nek’. We bleven in griezelthema
want hierna vertelde Baloe nog een eng
griezelverhaal over Ellison en de vloek van de
dochter. We sloten de dag relatief rustig af want
we gingen quizzen! De wolven kozen zelf hun
teamnaam en er werden allerlei soorten vragen gesteld. De thema’s waren: sport,
muziek, techniek en films & tv-series. Bij de vraag ‘Welke Belgische ploeg noemt men
wel eens de boeren?’ was het antwoord van de groep van Anna Meyskens:
DUITSLAND. Tussen de thema’s werd er telkens een doe-opdracht gedaan. Deze
waren: per twee zo snel mogelijk van kleren wisselen, zo snel mogelijk 3 rijstkoeken
eten en zo snel mogelijk confituur oplikken van een hand van een teamgenoot. Lara
Coppens was hierbij een echte topdurver want zij was de enige die van kleren wou
wisselen van de meisjes en was dan nog eens het snelste ook samen met Tuur
Boogaert. Briek Deleu stak 3 koeken tegelijk in zijn mond, maar het wou niet baten
want zijn broer Warre Deleu was de eerste! We zagen ook dat Jonas Van Troys de
beste lekker was: als eerste had hij het hand van Lukas Vermeulen met confituur
afgelekt. Het eindresultaat van de quiz was dan: op de eerste plaats De aliens met 40
punten (Arend, Briek, Lou, Tuur Bleyaert en Milan), op de tweede plaats was het
gelijk stand met Wifi (Lara, Tuur Bogaerts, Kenji, Brent en Myrthe) en FC Badeentjes
(Matthew, Ester Roos, Aline, Ilias en Jan) met 33 punten. Het brons was voor GEEL
(Elise, Elisabeth, Lukas, Max en Jonas) met 32 punten en jammer genoeg laatste
geëindigd met 30,5 punten De gouden orca’s (Anna, Liv, Stern, Warre & Michiel).
Nadat de antwoorden werden overlopen en iedereen veel had bijgeleerd was het tijd
om de ogen te sluiten en te gaan slapen.
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Maandag 2 november
Opstaaaaaan!!! De derde dag was alweer aangebroken. We begonnen de dag met
een stevige turnles en een goed ontbijt. Achteraf gingen we ons wassen en de
inspectie maken. Nadat iedereen zijn bedje had opgemaakt was het tijd voor het
eerste deel van de sportproeven, namelijk de 60m sprint en 400m lopen. Daaruit
bleek dat er een paar heel snelle wolven zijn. De top 3 was dan ook:
60m
1. Arend Schuermans
2. Lou Dezutter
3. Jonas Van Troys & Jan Meyskens

400m
1. Anna Meyskens
2.Arend Schuermans
3. Jan Meyskens

Een dikke proficiat!! Na al dat lopen hadden we nog wat tijd over dus konden we nog
een beetje spelen. Hierbij had Phaona er niets beter op gevonden dan om een aantal
wolven helemaal te begraven in bladeren, wat voor een zeer leuk zicht zorgde. De
wolven hadden allemaal het beste van
zichzelf gegeven en dus verdienden ze
ook een lekkere maaltijd. Op het menu
stond bloemkool met brochette.
Iedereen at zijn buikje vol en ging toen
op zijn bedje liggen voor een siësta. Om
klokslag 2 uur was het alweer tijd voor
een middagspel. Het spel voor vandaag
was Pamperstamper. Hierbij kreeg elke
wolf een droge pamper en moesten ze
opdrachten doen om zo een spuitje met
pipi (aka water) of een propje kaka (aka
wc-papier) te verkrijgen. Hiermee
konden ze op de pamper van de andere
wolven spuiten/smijten en zo hun
pamper vuil maken. De wolf die op het
einde nog de properste pamper had, was
gewonnen. Tijdens de opdrachten bleek dat Myrthe Van De Veire heel goed is in
ezeltjeprikje en vroeg Milan Van de Geuchte aan Aline Despriet of ze met hem wou
trouwen. Ook moest Brent Verbanck aan Baloe vertellen dat hij verliefd op hem was,
maar Baloe was op dat moment in gesprek met iemand anders, dus Brent zei dat hij
toch nog even ging wachten om dat te vertellen tot hij uitgepraat was, want dat was
beleefd. Toch zo'n beleefde jongen diene Brent! Op het einde van het spel hadden
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Lara Coppens en Arend Schuermans nog de properste pamper, Max Albers had het
meeste spuitjes verdiend en Mowgli (Matthew Deschryver) het meeste propjes. Na
het middagspel gingen we vieruren, maar er was toch iets heel raar aan de hand met
de koeken. De zebrakoeken smaakten namelijk naar bubblegum! Iedereen at toch zijn
koekje op, dronk zijn melk leeg en dan was het tijd voor een potje voetbal. Tijdens
het voetballen ging Kenji Hamelinck echt helemaal los en al snel werd het voor Arend
Schuermans meer een potje om ter meest vallen, wat tot een aantal hilarische
beelden leidde. Na het voetballen gingen we avondeten, gevolgd door een zangles en
een verhaaltje van Akela. Toen we na het verhaal buiten stonden werd plots Brent
Verbanck ontvoerd door vampiers! Om hem terug te krijgen moesten de wolven een
aantal opdrachten doen. Zo moesten ze het pad der duister 1 per 1 doorkruisen en
dan kregen ze elk een stukje knoflook waarmee ze de vampiers konden aanvallen.
Arend Schuermans en Briek Deleu vonden dat de knoflook er zo lekker uitzag dat ze
het wouden opeten! Dit kon natuurlijk niet aangezien we Brent allemaal super graag
terug wouden, en dit enkel kon als iedereen zijn knoflook nog had. Een andere
opdracht was dat de wolven moesten sluipen naar spuitjes met wijwater. Tuur
Bleyaert kon echter zo goed sluipen dat de leiding hem niet zag liggen en bijna
zonder hem was vertrokken! De wolven versloegen uiteindelijk de vampiers en zo
kregen ze Brent terug. Nu konden de wolven met een gerust hartje in bed kruipen!
Slaapwel.
Dinsdag 3 november
De wolfjes werden zachtjes gewekt door Akela. Het was wat frisjes buiten dus de
meesten hadden het wat moeilijk om uit
hun lekker warme slaapzak te komen.
Kenji Hamelinck, Warre Deleu en Briek
Deleu hadden daar blijkbaar geen
problemen mee want zij stonden na 1
minuut al helemaal aangekleed buiten.
Gelukkig was er de turnles om terug op te
warmen en de laatste restjes slaap uit ons
lichaam te krijgen. Na de turnles stonden er
lekkere boterhammetjes met confituur
voor ons klaar. Wanneer onze buikjes helemaal rond waren, konden we écht
beginnen aan de dag. Als eerste op het programma stond inspectie en wassen en
voor het groene nest eerst nog de afwas. Bij de afwas kregen we twee kommetjes in
het afwaswater niet uit elkaar waarop Ilias Bernaerts zei: “water is eigenlijk een
beetje eetbare lijm”. Toen de inspectie gecontroleerd was en iedereen proper
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gewassen was, was het tijd voor hoog- en verspringen. Bij hoogspringen had iedereen
zijn eigen manier om over het touw te springen, maar sommige wolven gebruikten
een zeer speciale techniek. Zo sprong Lou Dezutter als een vliegende eekhoorn over
het touw en Michiel Fransoo nam een zijpas als aanloop, maar achteraf bleek lopen
toch een beter idee te zijn. Van al dat sporten begon onze maag te rommelen, maar
gelukkig had de stam lekkere spaghetti voor ons gemaakt! De overheerlijke spaghetti
was vlug op en dan was het tijd voor een welverdiende siësta. Hierbij was Milan Van
de Geuchte zeer fanatiek om zoveel mogelijk af te leggen in een uur.
Wanneer iedereen goed uitgerust was konden we aan het middagspel beginnen. Dit
middagspel was heel belangrijk want door de opdrachten goed uit te voeren kon je
snoepen verdienen. Die snoepen waren bedoeld voor ’s avonds op te eten als
kantine. Als je niet goed meespeelde had je dus ook minder kantine… Dit was een
extra stimulans en iedereen deed natuurlijk extra goed zijn best bij dit spel. Eén van
de opdrachten was dat je een gek kapsel moest maken in iemands haar. Elise Van
Poucke had echt het gekste kapsel van iedereen! Haar haar was groen gespoten en
zat vol met staartjes en rekkertjes. Per groepje moesten ze ook een dansje maken op
het liedje Halloween van de M-kids. het groepje van Aline Despriet, Lara Coppens,
Anna Meyskens, Mowgli (Matthew Deschryver) en Milan Van de Geuchte hadden
het mooiste dansje. Dat kwam vooral doordat Aline een van de beste dansleraressen
ooit is . Er waren ook nog heel veel andere
groepjes goed in dansen. Wanneer Lukas
Vermeulen en Max Albers muziek hoorden
begonnen ze spontaan te dansen en te rappen. Op
het liedje “This is Halloween” moesten de wolven
telkens wannneer er “halloween” werd gezegd
een koekje in de mond stoppen. Ester-Roos
Hoflack had zoveel koekjes in haar mond dat de
kruimels er ongewild uitvlogen. Eén van de vuilere
opdrachten was dat we met het groepje een groot
stuk van een rauwe ajuin moesten opeten. Stern
De Hoon had daar duidelijk geen problemen mee!
Met de stelling ‘Thuis ben ik toch vegetariër!’
heeft hij een halve ajuin bijna helemaal op zijn eentje opgegeten. Daar was zijn
groepje hem zeer dankbaar voor!
Na veel gespeeld te hebben was het tijd voor het 4-uurtje. Na het 4-uurtje spelen we
altijd kleine spelletjes. Vandaag werd, naar algemeen verzoek, potje pas gespeeld.
Arend Schuermans en Tuur Bleyaert waren zo goed in verstoppen dat we hun het
hele spel niet terugvonden. Na al dat spelen begonnen we weer wat honger te
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krijgen. Vandaag konden we onze buikjes vullen met lekkere soep en
boterhammetjes met préparé. We dronken lekker veel warme soep want we
moesten onze stemmen smeren voor de zangles die we gingen krijgen van de VG
leiding. Na de zangles was iedereen zijn stem wat vermoeid, maar dat kwam goed uit!
Zo kon iedereen stilletjes luisteren naar het enge verhaal van Kigo. Gelukkig was er
daarbovenop geen eng avondspel, maar een tactisch, namelijk: kwartet. De wolven
werden in vier kampen verdeeld en elk kamp had 4 voorwerpen. Door middel van
lopen, sluipen en 2kamp moesten we de voorwerpen van de andere teams stelen.
Wanneer je vier dezelfde voorwerpen in je kamp had, was je gewonnen. Ilias
Bernaerts geloofde niet dat dit het avondspel was. Hij beweerde dat er 2 mannen in
de struiken zaten die hem in het midden van het spel zouden ontvoeren (dat was
natuurlijk niet zo). Het team van Akela, Max Albers, Jan Meyskens, Milan Van de
Geuchte, Elise Van Poucke, Aline Despriet en Michiel Fransoo hadden het eerst de
vier hoepels JOEPIE!! Na dit spel ging iedereen zijn bedje binnen, voor een verdiende
nachtrust.
Maar toen iedereen de volgende ochtend wakker werd, hadden Brent Verbanck, Jan
Meyskens, Michiel Fransoo, Arend Schuermans, Liv Mulders, Ilias Bernaerts, Warre
Deleu, Tuur Bleyaert, Lou Dezutter en Stern De Hoon op een mysterieuze manier
hun wolfje behaald! Wat zou er toch die nacht gebeurd zijn? Alleszins een
welverdiende proficiat!
Woensdag 4 november
De laatste dag van het kamp was
aangebroken. Met een luide ‘Opstaan in
uniform!’ maakte de leiding de wolfjes
wakker. Gelukkig hadden we het uniform
opzij gelegd, waardoor niemand lang moest
zoeken en 10 minuten later iedereen buiten
stond. Na een turnles van Baloe, waar onder
andere iedereen als een hondje moest
rondlopen, was het tijd voor het laatste
ontbijt. Choco op de boterham! YES! De
boterhammen werden in een mum van tijd
verorberd en het duurde niet lang of
iedereen had chocokaken.
Chocokaak (de; m,v; meervoud: chocokaken)
wanneer iemand zo gulzig een hap van zijn
boterham met choco eet waardoor de choco op zijn kaken blijft plakken.
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Verwant woord: confituurplakhanden.
Na het ontbijt had iedereen terug veel energie die we nuttig konden gebruiken om
onze valies te maken, op te ruimen en natuurlijk nog veel spelletjes te spelen. De
valies maken ging vlot, de slaapzak opruimen wat minder. Langs alle kanten werd de
leiding geroepen om zoals altijd weer, een te grote slaapzak in een te klein zakje te
proppen. Deze handeling gebeurt altijd met 2: het wolfje dat de zak openhoudt en de
leiding die met alle kracht die hij heeft de slaapzak er probeert in te krijgen. Na veel
zwoegen waren we allemaal gepakt en gezakt: nog eventjes de kamers vegen en de
valiezen buiten zetten en het harde werk zat erop. Net toen we naar het bos wouden
gaan om spelletjes te spelen, kwam Baloe zeggen dat hij nog 2 wolven nodig had die
nog wat wouden meehelpen met het kuisen. De vrijwilligers waren Mowgli (Matthew
Deschryver) en Aline Despriet, die duidelijk zeer goed met een schuurborstel
overweg konden! Nog eens dankjewel om zo flink mee te helpen 
Ondertussen ging de rest mee met Kigo en Akela naar het bos. Daar speelden we
verstoppertje kiekeboe, waarbij Anna Meyskens moest tellen van 30 tot nul en
iedereen altijd van zijn verstopplaats moest keren om haar te tikken, en dan zich
terug moest verstoppen. Bij het tikken moest Anna altijd verschrikkelijk lachen,
omdat er altijd 20 wolven tegelijk naar haar kwamen en ze bijna omviel van al dat
getik. Het laatste half uurtje was er vrij spel. Al rap ontstonden er overal kampen. Het
groepje van Milan Van de Geuchte, Elise Van Poucke en Warre Deleu maakten een
heel speciaal kamp, namelijk een dierenhotel! Misschien dat daar nu wel vogels een
nestje hebben gemaakt… Terwijl iedereen vlijtig bezig was, speelden Kigo en Akela
voor kapper. Myrthe Van De Veire, Lara Coppens, Aline Despriet & Elizabeth
Meersseman kwamen eens langs en kregen allemaal een flitsend nieuwe coupe,
gaande van een waterval (een vlecht die linksboven begint en rechtsonder eindigt),
een visgraat of een ingevlochten vlecht. Na heel wat spelen begonnen onze magen te
knorren en dat kwam goed uit want het was etenstijd! Op het menu stond een pitta
uit het vuistje. Een broodje, wat vleesjes, tomaten, een sausje naar keuze en smullen
maar! Deze lekkernij ging snel naar binnen en al snel werd om een 2 e keer gegaan. Nu
iedereen voor een 2e keer die dag zijn buikje had rond gegeten, was het tijd voor Dag
der Raden. Dan gaat iedereen mee met een leider en overlopen ze eens het kamp.
Dan kunnen de wolven zeggen wat ze leuk of lekker vonden, of suggesties geven voor
het volgend kamp. De wolven hadden duidelijk veel te vertellen, want toen we net
klaar waren met praten was de bus er al! Snel werden alle valiezen naar de bus
gedragen en dan was het tijd voor ons afscheidsritueel. Heel de eenheid staat in een
kring en we zingen dan samen ‘Er moet nu toch vaarwel gezegd’. Daarna knijpen we
in elkaars handen en is het tijd om voor de laatste keer de patrouille- en nestkreten
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te doen. Toen we zeker waren dat heel Balen onze kreten had gehoord, was het tijd
om op de bus te stappen . Vroemmmmm, de motor ging aan en alle kindjes
zwaaiden naar buiten. Dag Spreedonken, tot op paaskamp! Dag leiding, tot de
volgende vergadering!
Na dit heerlijke kamp rest ons nog de wolfjes te bedanken die zijn mee geweest, de
leiding en eenheidsleiding voor de goede voorbereiding en de stam om elke dag
heerlijke maaltijden voor ons neusje te zetten.
Uw reporters ter plaatse
De wolvenleiding
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Programma Wolven
Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet Arasari vooraf
te verwittigen.
Zaterdag 5 december 2015, 10u00 tot 17u30
Zie ginds komt de stoomboot… Het is weer zover! We mogen hoog bezoek
verwachten in De Muze vandaag!
Niet vergeten: €1, jas en lunchpakket.
Zaterdag 12 december 2015, 14u00 tot 17u30
We gaan naar jaarlijkse gewoonte gaan schaatsen in de kristalijn!
Niet vergeten: €6, handschoenen (eventueel muts en sjaal) en tram/buskaart (of 2€)
Zaterdag 19 december 2015 tot zaterdag 2 januari 2016
Geen vergadering 
Zaterdag 9 januari 2016, 14u00 tot 17u30
Vandaag doen we een filmnamiddag. Jullie mogen jullie lievelings dvd meenemen en
dan beslissen we samen naar welke we zullen kijken! Niet vergeten: een vest en €1
voor cola en koek
Zaterdag 16 januari 2016, 13u45 tot 17u30
We leren hoe we een klein spel moeten maken en brengen dit meteen in de praktijk
door veel van jullie zelfgemaakte spelletjes te spelen! Niet vergeten: een vest en €1
voor cola en koek
Zaterdag 23 januari 2016, 14u00 tot 17u30
We doen de dans van Sheri Khaan en Baloe en spelen veel spelletjes. Niet vergeten:
een vest en €1 voor cola en koek
Zaterdag 30 januari 2016, 14u00 tot 17u30
Vandaag horen we het verhaal over Kotick, de witte zeehond en spelen we naar
goede gewoonte veel spelletjes. Niet vergeten: een vest en €1 voor cola en koek
Zaterdag 6 februari 2016 en zaterdag 13 februari 2016
Geen vergadering 
Zaterdag 20 februari 2016, 10u00 tot 17u30
Deze vergadering herdenken we de stichter van de scouts en spelen we naar traditie
het kannonenspel. Niet vergeten: een lunchpakket, tramkaart of €2 en €1 voor cola
en koek.
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Zaterdag 27 februari 2016
Geen vergadering 
Zaterdag 5 maart 2016, 10u00 tot 17u30
Vandaag gaan we gaan zwemmen en kunnen jullie ook jullie badge zwemmer
behalen! Niet vergeten: een lunchpakket, tramkaart of €2 en €1 voor cola en koek.

Zaterdag 12 maart 2016, 14u00 tot 17u
Vandaag zien we hoe we een kaart en kompas kunnen gebruiken! Train alvast maar
op jullie oriënteringsgevoel  De vergadering is al om 17h gedaan, aangezien ’s
avonds het 2e eetfestijn plaatsvindt! Tot dan! Niet vergeten: vest en €1 voor cola en
koek
Zaterdag 19 maart 2016, 14u00 tot 17u30
--/---/...-/…/.//
Vandaag leren we dit ontcijferen bij de techniek morse! We spelen ook veel kleine
spelletjes. Niet vergeten: vest en €1 voor cola en koek
Zaterdag 26 maart tot woensdag 30 maart
PAASKAMP! Meer informatie volgt in de kampfolder...
Zaterdag 2 april 2016 en zaterdag 9 april 2016
Geen vergadering 
Zaterdag 16 april 2016, 10u00 tot 17u30
Vandaag gaan we lekkere koekjes verkopen in het stad voor onze kas wat te spijzen!

Nieuwsgierige Arasari
Ariadne Warmoes
Takleidster Wolven
arasari@dezwaluw.org
0473/36.45.91

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – JANUARI 2016 TOT APRIL 2016
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: LENS YOERI – EKKERGEMSTRAAT 141 – 9000 GENT

27

Artikel JVG's Herfstkamp 2015
Zaterdag 31 oktober
Eindelijk even weg van al dat stresserende schoolgebeuren en op naar De
Spreedonken, joepi! De Jvg’s stapten op de bus samen met de teerpoten en een zeer
sociale buschauffeur. De sfeer zat meteen goed, want de chauffeur stelde de
kinderen die ziek worden meteen gerust met 2 belangrijke tips om niet wagenziek te
worden.
1) Kijk veel naar buiten
2) Veel lachen
De chauffeur brak meteen het ijs met een knallende opener: “Wat zegt de koe als hij
gaat shoppen? Ik ga even naar de bOOOEEEtiek.”
Het was misschien toch niet zo’n knaller, desondanks kreeg de grapjesmaker een
groot applaus. Hoe dan ook,
door deze aanmoediging
zorgde de chauffeur voor de
rest van de rit voor nog veel
entertainement
en
aangezien de tv’s in de bus
niet zo best werkten, waren
we hier toch dankbaar voor.
Eenmaal aangekomen in De
Spreedonken kregen we
slechts even tijd om ons te
installeren en te eten, want
we gingen zoals altijd op
tocht. Iedereen had zijn/haar rugzak gemaakt en we waren klaar om te vertrekken
toen Kameleon pardoes door een bananenschil op de grond viel en zijn been
bezeerde (Gedraag je een beetje Panter, we gooien niet met afval). Geen tocht dus,
de JVG’s waren zelden zo blij geweest met een ongeluk.
Nu het geen tocht was, moesten we maar eens beginnen aan het eerste middagspel
dit kamp. We verdeelde ons in groepjes van vier voor een spelletje Cluedo. Het team
van Kapucijnaap, Gaspard De Koster, Kantjil en Thibault Versavel ontmaskerden als
eerste de dader, maar Stacey De Vuyst deed ons allen versteld staan met haar liefde
voor de American cookies die we als 4-uurtje kregen. “Deze koeken zijn zelf lekkerder
dan Dingo!”. Wat bedoel je hiermee Stacey? Na het 4-uurtje was het tijd voor een
intesief potje voetbal, alvorens te beginnen aan het avondmaal. Flicka
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demonstreerde haar exceptionele bik-talent, waardoor het even stil werd in de zaal.
Na de kantine was het tijd voor de belofte-eisen en we kunnen met trots zeggen dat
iedereeen zijn/haar hoed heeft behaald. Proficiat Karel Boogaerts, Matisse Dewever,
Emile Eggermont, Rigo De Bruecker, Pauline Van Hoecke, Maxim Sleypen, Muna
Mann, Mona Deschrijver, Myrthe Lermytte, Quincy De Boever, Lena Bernaerts, Elise
Van De Veire en Leon Demey. Nu was het tijd voor het avondlied, maar net voor we
konden gaan slapen kwam Kameleon met de mededeling dat zijn been genezen was
en dus konden we alsnog op een tocht (dropping).

Zondag 1 november
De dropping was zeer leuk en met relatief weinig foutjes behalve voor de leeuwen
dan (die stonden na 3! uur stappen terug aan het beginpunt) – en dit tot grote
ergernis van Fret. Het mag ook even vermeld worden dat Emile Eggermont twee
linker voeten heeft, hij is namelijk twee keren gevallen (zo donker was het niet hoor).
Na de dropping kropen we snel in ons bedje en gelukkig konden we lang uitslapen. Na
een lekker ontbijt was het tijd voor inspectie.
Een kleine tip om slechte scores en slecht
geurende kamers en rugzakken te vermijden is
om je brooddoos uit te kuisen voor de eerste
inspectie en niet te wachten tot alles is
beschimmeld. Vervolgens was het de morele
opvoeding over de werking van de Zwaluw
gegeven door Kameleon en Flicka. Na onze
hersenen eens goed aan het werk gezet te
hebben kregen de JVG’s duidelijk een
hongertje, tijdens het eten moest Fennek naar
het toilet en trof daar een onzekere Matisse
Dewever aan die om hulp vroeg. Hij zat vast
op het toilet, gelukkig bleek het advies om
rustig maar krachtig aan de hendel te draaien
de juiste oplossing voor zijn probleempje te zijn.
Na een korte siësta was het middagspel pokemon aan de beurt, helaas zijn er enkele
hiaten in de kennis over pokémon bij de JVG’s waardoor niet alles van het spel even
goed begrepen werd. De winnaar van het middagspel was Kapucijnaap na een nek
aan nek race met Mel Van Rompay. Na een lekker 4-uurtje gaven Flicka en Okapi de
techniek sluipen en toen was het tijd voor een potje baseball. Dat zwieren met de bat
zorgt algauw voor vermoeide armen en knagende magen. Wat een lekkere soep was
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dat toch,er mag toch een applausje zijn voor de tijgers, want zij blijken een zeer
efficiënt opruimteam te zijn (in tegenstelling tot de raven). We begaven ons naar de
refter voor de zangles van Pekari, die zich had verkleed als clown. Wat een engerd!
Het bleek de bedoeling te zijn... (een halloweensfeer creëren?). Sommigen onder ons
waren blijkbaar niet zo enthousiast om te zingen en bleven gewoon zwijgzaam zitten,
nietwaar Stacey De Vuyst?
We gingen net het avondspel uitleggen toen er enkele gangsters van een drugsbende
Amelie Michiels hadden ontvoerd. We lieten dit niet zomaar gebeuren en speelden
het spelletje mee. Zo leerden de boeven ons drugs smokkelen enz., in een moment
van onoplettendheid keerden we ons tegen de bende en bevrijdden we haar. Ze was
gelukkig niet gewond. Na zo’n heus gevecht met de gangsters, was iedereen zeer
moe en was het tijd om eindelijk in onze nesten te kruipen.
Maandag 2 november
We werden gewekt door Kameleon, die ons een korte turnles gaf, eindigend aan het
ontbijt. Tijdens de inspectie leek iedereen veel tijd over te hebben want er was nogal
veel lawaai... Er waren nochtans een paar mensen die hun tijd wel wat beter hadden
kunnen gebruiken... Merlijn Dierickx, voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling
om een zandkasteel te bouwen in
je bed! Na de inspectie hadden
Panter en Kameleon al een touw
voor ons opgehangen, wat zou
de bedoeling zijn? Techniek
commandokoord en apenbrug
natuurlijk! Terwijl de Jvg’s één
voor één het touw opgingen
zorgden Fennek en Flicka voor de
randanimatie.
Tijdens
een
spelletje Pang/kanon bleek Anna
Boogaerts wat moeite te hebben
met wat wijzerszin en tegenwijzerzin is. Toen iedereen klaar was speelden we nog
enkele spelen alvorens te gaan eten. Panter haalde de Jvg’s uit hun middagdutje voor
het spel Mens erger je niet Extreme edition De tijgers hadden dit gewonnen en
mochten daarvoor eens de anderen verrassen. Sommigen vonden deze verrassing
niet zo’n leuke is het niet Gaspard De Koster? Tijdens het vier-uurtje hadden Kantjil
en Mel Van Rompay opeens zin in ploepkokken, de uitleg was niet nodig Mel we
hadden door wat je bedoelde. Nu mochten we ons allen in sportkleren hullen want
het was tijd om eens te gaan lopen.
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Uitslagen lopen:
100-meter:
1.
Margot Despriet met 15,44sec.
2.
Keith De Schryver met 16.08sec.
3.
Gedeelde derde plaats voor Robbe Verschelden en Arno Ternier met16,14sec.
400-meter:
1.
2.
3.

Margot Despriet met 1’20”
Keith De Schryver met 1’22”
Thibailt Versavel met 1’23”

Bezweet en hongerig schoven we aan tafel en toen was het zangles gegeven door
Flicka, Kameleon en Fennek. Vervolgens was het tijd voor een snoepke en, Ja hoor,
een film! 21 Jump Street, het beloofde een mooie film te worden, helaas werd de film
na 1 minuut al gehackt en verschenen Flicka en Okapi op het scherm Okapi was zijn
liefde voor Flicka aan het verklaren en dat bleek wederzijds te zijn (dus daarom
moesten ze per se vroeger weg uit de zangles). Als dit alles nog niet erg genoeg bleek
te zijn werd Okapi, nog voor hij goed en wel uitgepraat was, neergeschoten. Met
Okapi dood en Flicka in handen van de moordenaars besloot Panter ons mee te
nemen naar FBI agent Smos om losgeld te verzamelen, wat een flop bleek te zijn dus
leerde Smos ons maar een dansje, vervolgens leidde Panter de JVG’s naar Joeri en
zijn vrouw om enkele combatskills te leren, ook dit bleek niet zo best te gaan, dit is
waarschijlijk te wijten aan een goede opvoeding, waar geweld niet aangemoedigd
wordt, gelukkig maar. We moesten dat losgeld dan maar op een andere manier te
pakken weten te krijgen en dus gingen we sjeik Al Bashir beroven, eigenaar van RealMadrid. Ook dit mislukte dus gingen we maar gewoon op zoek naar Flicka’s locatie
met het plan de Arabieren aan te vallen langs alle kanten. Dit werkte wel en wonder
boven wonder leefde Okapi nog hij was enkel zwaargewond. Met een gerust hart kon
iedereen in zijn bedje.
Dinsdag 3 november
Vandaag werden de JVG’s gewekt door de zijdezachte stem van Flicka, als je veel
fantasie hebt natuurlijk. Na de turnles was het weer tijd voor een lekker ontbijtje, dat
smaakt toch goed hé. Tijd voor inspectie, Merlijn Dierickx heeft zelf de vierde dag
niet door dat het de bedoeling is dat je dan je kamer opruimt, last hebben van je
puberteit is geen excuus. Stacey De Vuyst vond dit ook niet leuk.
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Aangezien we van de gemeente Balen geen vuur meer mogen maken speelden we
maar een paar spelletjes in de plaats. Eerst was het aan Jannes Depoortere , hij wou
zijn techniek balspel afleggen en
introduceerde kruisvoetbal. Vier teams die
door elkaar voetbal speelden, het was een
intensief en leuk spel met toch enkele
hoogtepunten. Een voorbeeld hiervan is de
sprint tussen Fret en Fennek, opeens leek
heel het veld leeg te zijn en was er niemand
meer in Fret zijn weg naar de goal, Fennek
zette de achtervolging in en na het hele
veld afgelopen te hebben kwam hij net te laat. Gelukkig hadden we allemaal Gil
Declercq over het hoofd gezien en blokeerde het schot van Fret, zelf moest ze even
bekomen van de impact. Uiteindelijk won het team van Fennek de winning goal.
Daarna speelden we ook nog een potje frisbee waar het team van Fret en Panter het
andere team had ingemaakt.
Etenstijd en siësta olé ola. Tijdens de siësta mocht de gang genieten van de
exeptionele zangtalenten van Stacey De Vuyst, Margot Despriet en Marie Eggermont
en alle anderen die wel mededen maar ik niet heb gehoord. Het middagspel was eens
iets anders dan normaal. Elke patroilleleider koos zijn team en het doel was om
voorwerpen van andere kampen te stelen en zo sextetten te vormen. Hier verdienen
Robbe Verschelden en Merlijn Dierickx veel respect want ze hebben met elkaar
moeten worstelen en geen van beiden wou plooien, wat zorgde voor een gevecht van
een kwartier lang. Uiteindelijk moest Robbe Verschelden de handoek in de ring
gooien want hij was gewond, uitgeput en met al die modder in zijn ogen kon hij niet
zo goed meer zien. Proficiat voor het team van Jannes Depoortere, zij hadden
immers de meeste voorwerpen en één sextet. Na het 4-uurtje was het tijd voor het
vervolg van de sportproeven.
Resultaten verspringen:
1.
Mel Van Rompay met 314cm
2.
Thibault Versavel met 305cm
3.
Keith De Schryver met 279cm
Resultaten hoogspringen:
1.
Thibault Versavel 120cm
2.
Jannes Depoortere, Mel Van Rompay en Margot Despriet 105cm
3.
Emile Egeermont , Keith De Schryver, Robbe Verschelden en Elise Van De Veire
100cm
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De sprongen van Jannes Depoortere en Benjamin Meersseman die ons hun nieuwe
springtechniek wouden aanleren waarbij moest landen op je gezicht mogen ook even
vermeld worden. Toen was het etenstijd en vervolgens gaven de VG leiding een
zanglesje waarbij ze één van de liedjes een beetje hadden aangepast om het
realistischer te maken. Vanaf nu is het "De boom staat op de bergen" en toen begon
het avondspel, hierbij moest je koppels maken (jongen en meisje) en zoveel mogelijk
vaardigheden verzamelen. Tijdens één van de opdrachten kwam Amelie Michiels tot
de ontdekking waarom mensen dus geen gras eten. Het koppel Anna Boogaerts
/Kapucijnaap kwam eruit als winnaar, een goed koppel, het is voorbestemd. De
nieuwtjes beginnen ook stilaan gewoon te raken aan ons avondlied, goed zo.
Woensdag 4 november
De laatste dag, het opstaan ging duidelijk wat moeilijker nu. Niemand wou al naar
huis, ook Pekari had het duidelijk wat moeilijk aangezien hij onze gang binnenliep en
riep dat de Wolven moesten opstaan, Pekari de wolven liggen in de gang hiernaast
hoor. Door al dat getreuzel was er niet zoveel tijd meer over voor de turnles. Fennek
gaf er dus een boost aan en alles gebeurde in een versneld tempo tot ergernis van
sommigen. Na het ontbijt was het tijd om de valiezen te maken en te beginnen aan
de opkuis, met dank aan vrijwilligers Anna ,Maité, Margot, Stacey, Amelie, Marie en
Fennek.
De anderen speelden ondertussen vele spelletjes uiteindelijk was het tijd voor het
middageten en niet veel later arriveerde de bus, geen moppentapper als chauffeur
deze keer helaas.Men vond het blijkbaar plotseling wel heel leuk om elkaars naam op
de arm te schrijven. Einde van het kamp en een leuk weerzien met de mama en de
papa!
Dan rest mij enkel nog de eenheidsleiding te bedanken voor de organisatie van het
schitterende kamp. Ook een welgemeende dankuwel aan de stam voor het serveren
van het wederom overheerlijke eten. En last but not least, bedankt aan alle jvg’s
maar vooral hun überzalige leiding voor het schitterende kamp.
Uw verslaggever ter plaatse
Bedrijvige Fennek
Hulpleider Jongverkenners-Jonggidsen
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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! 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.
Vrijdag 4 December 2015, 18u30 tot 21u30
OPENEN EN SLUITEN IN WONDELGEM
Dit jaar proberen we de examenstress eens van ons af te gooien op vrijdagavond in
de hoop dat iedereen dan super goed kan studeren in het weekend. We houden nog
steeds onze sinterklaasvergadering we spelen veel spelletjes en delen op het einde
cadeautjes uit. Neem dus allemaal een origineel cadeau mee van zo’n 5 euro.
Vrijdag 11 December 2015, 18u30 tot 21u30
OPENEN EN SLUITEN IN WONDELGEM
Weer tijd voor ontspanning. We maken er vanavond een heuse Cinema-avond.
Gezellig knus bij elkaar een film kijken op groot scherm.
Zaterdag 19 december 2015 tot zaterdag 2 januari 2016
Geen vergadering 
Zaterdag 26 December 2015
PRETTIG KERSTFEEST IEDEREEN!!
Verjaardagen December:
3 December: Anna Boogaerts
18 December: Merel Geyskens
Zaterdag 2 Januari 2016
OLEEE ALWEER EEN NIEUW JAAR!! LAAT AL UW WENSEN UITKOMEN!!
Zaterdag 9 januari 2016, 14u00 tot 17u30
Laat ons het jaar maar goed inzetten met een techniek die iedereen altijd kan
gebruiken. We leren vandaag namelijk duusdmiljardmiljoen knopen leggen. Vergeet
jullie warme kledij niet en 50 cent voor de cola.
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Zaterdag 16 januari 2016, 13u45 tot 17u30
“Get on your dancing shoes, There's one thing on your mind” Ja we laten ons vandaag
leiden door de Artic Monkeys en ook een beetje door Fennek en Cavia die ons zullen
leren volksdansen. Echt de maks! Neem dus allemaal comfortabele schoenen mee
om te dansen!! Ja ook voor de jongens is dit plezant!!
Zaterdag 23 januari 2016, 14u00 tot 17u30
OPENEN EN SLUITEN IN WONDELGEM:
We leren vandaag nog eens een belangrijke kamptechniek aan namelijk: MORSE!!!
Indien je moeite hebt met te leren kom dan zeker allemaal naar de scouts, na
vandaag kan je in het geheim met je liefje communiceren
Zaterdag 30 januari 2016, 14u00 tot 17u30
OPENEN AAN DE KRISTALIJN SLUITEN AAN DE MUZE!!!!!
Er is veel vakantie in februari dus lappen we maar een vergadering erbij in Januari.
Een echte klassieker bij de jvg’s: schaatsen. Opgepast vergeet jullie handschoenen en
muts niet, anders kom je niet op de piste. De kosten worden gedragen door de kassa,
met dank aan jullie uitzonderlijk verkooptalent!!
Verjaardagen Januari:
6 Januari: Kameleon
28 Januari: Keith De Schryver
30 Januari: Marie Eggermont
Zaterdag 6 februari 2016 en zaterdag 13 februari 2016
Geen vergadering 
Zaterdag 20 februari 2016, 10u00 tot 17u30
Na 3 weken elkaar te moeten missen maken we vandaag tijd voor onze wintertocht.
Trek dus allemaal jullie warme kleren aan en vergeet vooral jullie kaartleesgerief
niet!! Neem ook allemaal jullie Buskaart mee en lunchpakket!!
Zaterdag 27 februari 2016
Geen vergadering 
Verjaardagen Februari:
15 Februari: Thibault Versavel
16 Februari: Elise Van De Veire
25 Februari: Okapi
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Zaterdag 5 maart 2016, 10u00 tot 17u30
Neem allemaal jullie sportoutfit mee vandaag want vandaag leggen we onze badge
atleet af!! Naar al oude traditie gaan we de Blaarmeersen weer gaan onveilig maken!
Neem allemaal jullie Lunchpakket mee en Buskaart. Maar dus vooral Sportoutfit.
Zaterdag 12 maart 2016, 14u00 tot 17u
Vandaag is het ons 2de eetfestijn. Wat dat wordt is nog een verrassing maar komen is
sowieso de boodschap. Opdat iedereen grote honger zou hebben spelen we zoveel
mogelijk actieve spelletjes.
Zaterdag 19 maart 2016, 14u00 tot 17u30
OPENEN EN SLUITEN IN WONDELGEM
Wat te doen bij een gewonde jvg en niemand anders is in de buurt? Vandaag leren
we jullie de beginselen van EHBO!
Zaterdag 26 maart tot woensdag 30 maart
Alweeer tijd voor ons spetterend mega de max geniaal paaskamp!!! Oléeee
Verjaardagen Maart:
2 Maart: Mona Deschrijver
11 Maart: Tenzin Hoflack
29 Maart: Lena Bernaerts
Zaterdag 2 april 2016 en zaterdag 9 april 2016
Geen vergadering 
Zaterdag 16 april 2016, 10u00 tot 17u30
Aangezien we elkaar lang niet hebben gezien spelen we heel veel spelletjes, joepie!!!

Actieve Fret
Sam Bastiaens
Takleider JVG's
fret@dezwaluw.org
0484/03.09.64
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Artikel VG's Herfstkamp 2015
Ons eerste kamp zit er op en wat voor een. Enkele feiten en anekdotes lees je in
onderstaand artikel geschreven door Febe Declerq. Hiermee legt ze dit jaar dan ook
haar badge Secretaris af, waarbij ze voor de drie kampen het artikel moet schrijven.
Hier haar eerste werkje. Veel leesplezier!
Zaterdag 31 oktober
Hoewel dit de eerste dag van de vakantie was, waren wij toch weer vroeg uit de
veren! Uiteraard was
iedereen op tijd en nadat
de
valiezen
waren
ingeladen, waren we
klaar om te vertrekken.
Er stond ons een
spetterend herfstkamp
te wachten, dus een
beetje uitrusten op de
bus kon geen kwaad.
Nadat we aangekomen
waren op ons favoriet
kampterrein,
De
Spreedonken, en nadat we de bus en camion geleegd hadden, kon het kamp pas echt
beginnen. We aten onze lekkere, zelfgemaakte boterhammetjes op en de ‘K3 zoekt
K3’-sfeer was direct binnen. Die bleef, jammer genoeg voor sommigen, het hele kamp
duren.
Tijd voor het eerste middagspel: De mol. Het spel bestond uit mollen en agenten die
beiden wouden winnen. Voor je kon winnen moest je eerst stemrecht hebben. Dit
bleek voor sommigen al heel moeilijk te zijn, zeker als je je knopen niet kent! Ik zal
maar geen namen noemen… Uiteindelijk wonnen de mollen en na een heerlijk
vieruurtje waren we allen klaar voor een potje frisbee. Allen, zonder PL’s en HPL’s
dan, deze arme stakkers hadden het geluk een grote tent te mogen opzetten met
Leeuw! Tijdens dit potje frisbee kwam aan het licht dat enkele meisjes aan het
bloeden waren, waarop René Rombouts vol overtuiging riep dat hij ook aan het
bloeden was! Aan zijn knie, weliswaar. Hier werden ook enkele heel flauwe
woordgrapjes gemaakt. Zo had je het bal van Balder Mervillie, ‘balderbals’ en maakte
Ramon Demey plots een ‘Ramowngoal’.

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – JANUARI 2016 TOT APRIL 2016
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: LENS YOERI – EKKERGEMSTRAAT 141 – 9000 GENT

37

Na een heerlijke hamburger en spinaziepuree gegeten te hebben, waren we klaar
voor het avondspel. En wat was ons dat een avondspel! Saw 2 was voor sommigen
een ware nachtmerrie, voor anderen dan weer superhilarisch, is het niet Gaai, Otter
en Jakhals? Een beter avondspel op Halloween konden we ons niet inbeelden! Heel
wat bloed en enge maskers verder, zongen we het avondlied in en gingen we
allemaal rustig slapen.
Zondag 1 november
Tot onze grote verbazing werden we om 8u gewekt, net als alle andere takken. Geen
tocht vannacht! We aten heerlijke rozijnenboterhammetjes na een ietwat lastige
turnles. Tijdens de inspectie daarna kwamen we te weten dat Otter zich wast met
tandpasta… Aangenaam! Natuurlijk lag onze inspectie tiptop in orde en we begaven
ons richting parking. Daar namen we een comfortabel plekje in beslag en we waren
klaar voor de morele opvoeding, gegeven door onze fantastische Katta. We hebben
allemaal heel veel bijgeleerd over vluchtelingen en hebben een goede babbel gehad.
Yes, eten! Fishsticks,
aardappelen, tomaten
en sla, wat wil een
mens
nog
meer?
Daarna volgde een
heerlijk stille siësta… Te
stil misschien! Dat
voorspelt niet veel
goeds…
Genoeg
stilgezeten, we waren
klaar voor het grote
transgenderspel!
De
naam zegt genoeg,
denk ik. We moesten
naar allerlei postjes gaan en daar opdrachtjes doen, om ons vervolgens zo goed
mogelijk om te toveren in een persoon van het andere geslacht. Bij de opdrachten
maakte Beo een klein foutje, door te beweren dat Ronaldo bij de Rode Duivels speelt.
Bunzing was enorm aangedaan door de lengte van enkele geslachtsdelen, maar we
hebben ons enorm geamuseerd! De twee jongens die zich het best verkleed hadden
als meisje, waren Jakhals en Otter en het meisje dat zich het best verkleed had als
jongen, was Febe Declercq.
Na een leuk, nieuw spelletje waarbij twee groepen de leden van het andere team
alfabetisch aantikten met een bal, was het weer etenstijd. De uiensoep zorgde voor
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wat winderigheid bij enkele VG’s, maar smaakte ons toch! Al vond Simon Meyskens
dat er iets te veel planten in de soep zaten. We gingen onze zangbundel halen en
gingen even helemaal los in de zangles, gegeven door Pekari. We hebben allen enorm
genoten van de performance van Grizzly!
Kantinetijd! Met een buikje vol snoepjes luisterden we aandachtig naar de uitleg van
het avondspel: Capture the maffia clan, een mengeling van capture the flag en het
maffiaspel. Terwijl je per groep vocht tegen anderen, moest je ook nog eens objecten
gaan stelen uit andere kampen. Terwijl iedereen heel goed meespeelde, vertelde
Sitta waarom ze haar haar nooit zou afknippen. “Ik sta bekend om mijn haar”, zo
klonk het. Het avondspel was gedaan, maar slapen, daar doen wij niet aan mee! We
gingen op tocht!! Hoewel deze tocht ’s nachts was, heeft iedereen zich kostelijk
geamuseerd! Zo werden de Stieren bijna aangevallen door een zwerm ganzen, die ze
ontwaakt hadden door een shortcut te nemen door een natuurreservaat. Hier
belandde de rechtervoet van Michiel Vindevogel in de beek. De Stieren hebben ook
ontdekt dat Gaai enorm veel eet! Bij de Condors viel iedereen en werden Joshua
Naessens’ edele delen geëlektrocuteerd. De Pythons stapten dan weer 3 keer langs
hetzelfde punt, zonder te weten waar het precies was. De Condors, die daar in
fluovestjes (!) muisstil stonden te wachten, hebben ze pas de derde keer opgemerkt.
Goed bezig! Bij de Piranha’s was het dan weer heel grappig, aangezien Simon
Meyskens het de hele tijd had over ‘draadlocks’. Eindelijk toegekomen, konden we
ons bedje in.
Maandag 2 november
Dankzij die superlieve JVG’s
kwam van uitslapen niet veel
in huis. Ons humeur werd
gelukkig onmiddellijk terug
naar een topniveau gebracht
toen we hoorden wat onze
lieve leiding voor ons
gepland
had:
brunch!
Worstjes, eitjes, spekjes,
boontjes en boterhammetjes
voor iedereen! Heerlijk! We
kregen even de tijd om een
kleine inspectie te doen en
dan siëstaaa!
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Na de siësta begonnen we te wandelen naar de plek waar we het middagspel gingen
spelen. We speelden mijnenveger op een plaats waar we nog niet eerder geweest
zijn. Ondanks de prikkeldraad won Agoeti het spel, proficiat! Nu was het tijd om even
te chillen met een lekkere Okapi cake. Ondanks de mislukte poging tot doen, durven
of waarheid, zijn we toch wat spannende dingen te weten gekomen.
Terug aangekomen aan de parking stond ons een uitdaging te wachten. We kregen
de opdracht een kloktent op te zetten. Zowel VG als leiding wist niet hoe dit moest,
dus probeerden we maar! Dankzij de goede hulp van Caraya lukte het ons om de tent
op te zetten. Er kwamen al heel goede ideeën om zo’n tent te gebruiken als chilltent
op Groot Kamp, al werd dat idee snel aan de kant geworpen. We braken de tent weer
af en begonnen aan een spelletje baseball. Jammer genoeg werd het al snel donker
en kregen we een hongertje, dus zat er niks anders op dan…
ETEN! Na een smakelijk tasje pompoensoep en een ontspannende zangles gegeven
door de JVG-leiding, waren we klaar voor een nieuw avondspel! Bij Dobbel dobbel
was het de bedoeling om met een bal een dobbelsteen van de stoel van een ander
team te gooien. Dit ging bij sommigen iets vlotter dan bij anderen. Het team van Lynx
won het spel, dankzij hun topspeler Jakhals. Ook een dikke proficiat aan het team van
Caraya dat, ondanks de pineut te zijn, toch heel hard zijn best gedaan heeft! Het
avondlied werd ingezongen en we sprintten ons bedje in, een lange nacht tegemoet.
Dinsdag 3 november
Een nieuwe dag brak aan en we werden zachtjes gewekt. Na een stille turnles,
lekkere bo’kes met confituur en een korte inspectie, was het tijd voor de
sportproeven. Fun, fun, fun! Het lopen ging, zoals gewoonlijk, bij de een wat beter
dan bij de ander, maar dat is ook weer achter de rug! Nu maakten we plots een hele
reeks groepsfoto’s en dan was het tijd om ons spelletje baseball af te werken. Na een
spannende wedstrijd baseball en nog eventjes voetbal gespeeld te hebben, begaven
we ons naar de eetzaal en wat stond daar op ons te wachten? …. SPAGHETTI!
Tijdens de siësta was er wat onenigheid tussen de VG’s of het licht al dan niet aan
moest blijven. Genoeg gediscussieerd. Middagspel! De grote VG-modeshow! De
bedoeling was om per drie zo veel mogelijk geld te verdienen om je vervolgens te
laten opmaken en zo het meest fancy groepje te vormen. We hadden ook allemaal
glitter en glamour kledij mee, die we op het einde mochten aandoen en zo konden
we zien welk groepje de jury het meest bekoorde. Tijdens dit spel hebben we allen
eens goed gelachen met de schminkskills van Katta. Leeuw daarentegen is dan weer
een geboren schminktalent! Otter had zich zo in het spel gesmeten dat hij zelfs zijn
haar liet knippen en Maja Demuynck dacht dat China het dichtstbevolkte land van
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Europa was. Gelachen hebben we! Als winnaars kwamen Cavia, Camille Geeraert en
Febe Declercq uit de bus.
Ons vieruurtje werd een vijfuurtje omdat
we eerst nog even tijd nodig hadden
voor een gigantische zwaluwgroepsfoto,
letterlijk! Het was tijd voor sportproeven
deel 2: hoogspringen en verspringen.
Aangezien het toch iets te donker begon
te worden, besloten we om te gaan eten,
altijd een goed idee! Met volle préparéen soepbuikjes gingen we ons nog even
kort wassen en dan was het tijd voor een
fijne zangles van onze eigen leiding. Een
prachtige imitatie van ‘boom op berg’
later, was het opnieuw tijd voor een
spelletje. Stratego 2 was vrij snel gedaan,
omdat de Pythons onmiddellijk iedereen
hadden veroverd. Na afscheid genomen
te hebben van Leeuw, konden we
gezellig nog wat babbelen in ons eigen
bed (Camille Geeraert, Sitta, Beo en Gilles Dewever!) en eens vroeg slapen. Geeuw…
Slaapwel!
Woensdag 4 november
De laatste dag was jammer genoeg al aangebroken. De VG’s werden om 6u gewekt
door een onbekende wekker… Die 2 uur lang om de tien minuten afging! Van wie de
wekker was, dat wisten we niet, maar Bunzing had er zeker iets mee te maken…
We gooiden onze spiertjes los tijdens te turnles en aten een lekker boterhammetje
met choco of speculoospasta. Daarna was het tijd om onze valies te maken. Dit
duurde bij de een iets langer dan bij de ander, maar dat was geen probleem. Toen we
hiermee klaar waren hielpen we allemaal mee met de tent af te breken en de camion
te vullen. Ook werd komaf gemaakt met de restjes van het avondspel Saw 2...
Terwijl de PL’s en HPL’s aan het kuisen waren, was het tijd voor nog een spelletje!
Tijdens ninja gebruikte Sitta wel een heel raar woord: ‘annozel’, wat velen heel
grappig vonden. Ondertussen waren de PL’s en HPL’s klaar met kuisen, hoewel je dat
volgens Cavia niet echt kuisen kon noemen. Na een paar heerlijke pita’s vulden we de
bus en was het tijd om een evaluatie van het kamp te maken. Tot onze grote
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verbazing waren deze geprint! Bedankt Leeuw! We hielpen nog even mee met alles
op te ruimen en na het afscheidslied nestelden we ons in een spiksplinternieuwe bus,
naar huis toe. Dag Olmen-Balen en hallo Wondelgem!
Bedankt voor dit superleuke kamp!
Uw reportster ter plaatse
Febe Declercq
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Programma Verkenners-Gidsen
FOS viert zijn 50 jaar bestaan in het voorjaar 2016! Hiervoor nemen verschillende
eenheden het tegen elkaar op met uitdagingen die worden opgesteld door FOS.
Mogelijks kunnen vergaderingen hierdoor wijzigen, maar de nodige info zal altijd
intijds volgen! Maar voorlopig het volgende programma:
Vrijdag 4 december 2015, 18u30 tot 21u30
Hij komt hij komt… Een dagje te vroeg maar geen reden om het niet te vieren. Breng
allemaal een cadeautje mee van om en bij de €10,00. We spelen spelletjes om uit te
maken wie eerst zijn pakje mag openmaken!
Vrijdag 11 december 2014, 18u30 tot 21u30
Met die examens doen we het rustig aan en bekijken we een filmpje namelijk het
vervolg op vorig jaar ;) …
Zaterdag 19 december 2015 tot zaterdag 2 januari 2016
Geen vergadering
Zaterdag 9 januari 2016, 14u00 tot 17u30
Met onze industriële keuken en massa’s grote zaal gaan we onszelf verwennen. We
toveren wat culinairs op ons bordje en eten dit dan in alle gezelligheid op. Alle
suggesties zijn welkom! Mailen maar..
Zaterdag 16 januari 2016, 13u45 tot 17u30
Voor zij die Gent nog niet goed kennen, we krijgen een rondleiding van enkelen onder
ons. Voor zowaar hun badge Gids! Opletten dus 
Zaterdag 23 januari 2016, 14u00 tot 17u30
Omdat wij echte scouten zijn en nogal dikwijls een afstand moeten overbruggen,
gaan we de praktijk van het commandokoord nog eens uittesten!!
Zaterdag 30 januari 2016, 14u00 tot 17u30
20 knopen voor woudloper, 40 voor pionier. Maar waar beginnen we ? Wel dit is een
start. Kom en leer knopen als Grizzly 
Zaterdag 6 februari 2016 en zaterdag 13 februari 2016
Geen vergadering 
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Zaterdag 20 februari 2016, 10u00 tot 17u30
Om BP te eren gaan we op BP-tocht. Met de juiste kleren, schoeisel en ingesteldheid
maken we hier beslist nog een toffe tocht van! Ook deze telt mee voor patrouille van
de tochten!
Vrijdag 26 februari 2016 tot zondag 28 februari 2016
Leidersweekend 2. Info volgt
Zaterdag 5 maart 2016, 10u00 tot 17u30
Vandaag staat alles in voorbereiding voor onze enige echte Fly Away 2.0!!
Zaterdag 12 maart 2016, 14u00 tot 17u
Het is intussen 2 jaar geleden en in ons 2 jarenplan staat het fenomenale fluitkoord!
Tenminste als je komt, maak je je eigen prachtexemplaar.
Zaterdag 19 maart 2016, 14u00 tot 17u30
Aangezien we voor HK geen teervoettest hebben gedaan doordat nog niet iedereen
een 2e klasser/teervoeter is. Krijgt iedereen nu een teervoettest(je). Breng dus
genoeg papier mee!
Zaterdag 26 maart tot woensdag 30 maart
PAASKAMP! Meer informatie volgt in de kampfolder...
Zaterdag 2 april 2016 en zaterdag 9 april 2016
Geen vergadering 
Zaterdag 16 april 2016, 10u00 tot 17u30
Ook wij sluiten 50¨jaar fos af vandaag met iets groots! Meer info volgt nog…

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