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Gregoriaanse toestanden, Tom Boonen reed zijn laatste koers en KAA Gent doet weer
helemaal mee voor de titel. Er is weer heel veel gebeurd de laatste maanden. Maar
dit staat natuurlijk allemaal in schril contrast met de avonturen die wederom zijn
beleefd in onze eenheid.
We openden het jaar met een heuse seniorfuif. Deze was in no-time uitverkocht en
zorgde voor de nodige ambiance in Wondelgem-city. Er volgde nog een super zalig
techniekenweekend voor de (jong)verkenners-gidsen in de Hoge Rielen. Voor foto’s
van dit topweekend kan je altijd op onze site terecht.
In de nacht van 11 op 12 maart was het voor enkele stoere seniors en leiding tijd om
hun badge cartograaf af te leggen. Deze badge test de gevorderde
kaartleeskwaliteiten van de deelnemers, in het donker wordt het natuurlijk allemaal
nog wat moeilijker maar niets wat onze seniors en leiding niet aankunnen natuurlijk.
Zo stonden zij een week later ook alweer klaar voor ons tweede eetfestijn. We
herhaalden het geslaagd concept van vorig jaar en genoten ook dit jaar van
overheerlijke frietjes met stoverij.
Net als vorig jaar trokken we ook dit jaar weer naar Hechtel-Eksel om onszelf te
vormen en natuurlijk ook een beetje te amuseren op leidersweekend om daarna
terug helemaal klaar te zijn ons paaskamp. Voor foto’s van ons leidersweekend kan je
ook zeker eens een kijkje nemen op onze website.
Traditiegetrouw stonden we dan de eerste zaterdag van de paasvakantie klaar om op
paaskamp te vertrekken. Voor de seniors zou het uitzonderlijk zijn want voor de
eerste keer vertrokken zij voor een week op buitenlands kamp. Met de opbrengst van
de Fly-Away trokken ze naar Roemenië, en het werd een schitterende ervaring!! Veel
dank daarvoor aan Leeuw en Fennek voor de organisatie.
Alle anderen vertrokken naar de Spreedonken in Balen. Voor mezelf helaas het eerste
kamp in twintig jaar scouting dat ik moest missen, maar ik kan natuurlijk rekenen op
een schitterend team dat er altijd voor zorgt dat alles vlekkeloos verloopt. Hert, Lama
en de volledige leidersploeg zorgden weer voor een schitterend kamp. Voor de
uitgebreide verhalen van elke tak verwijs ik naar de verslagen verderop in dit boekje.
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Tom Boonen is nu op rust maar voor De Zwaluw komen er alweer drukke tijden aan.
We beginnen meteen met onze Happy Hour waarbij geprobeerd wordt zoveel
mogelijk gentse scoutsverenigingen in ons lokaal te verzamelen om te verbroederen.
Daarna stomen we meteen door naar 6 mei. Dat is de dag waarop we ons 70-jarig
bestaan vieren. Er wordt een heuse rëunie voorzien waarbij we proberen om zoveel
mogelijk oud-scouts bijeen te brengen. Er is ook een heus Zwaluw-museum dat wordt
uitgebaat door Kongoni, er worden volksspelen voorzien en er wordt een kampje
opgebouwd zodat iedereen zijn eigen scoutstijd terug kan beleven. Na de vergadering
is er voor de ouders ook een open-bar. Iedereen is na de vergadering welkom om nog
een pintje of een fruitsapke te komen drinken in ons lokaal. Meer info volgt per email en verder in dit boekje.
Na dit feest zal het al snel weer het einde van het jaar zijn. Met een speciale
vergadering op het einde van het jaar worden de vergaderingen afgesloten. Iedereen
zou dan volledig klaar moeten zijn voor de apotheose van ons scoutsjaar: het
grootkamp in Lommel.
Op zondag 30 juli vertrekken we alweer op voorkamp om prachtige constructies op te
bouwen en te genieten van de heerlijke bos- en heidelucht. Na een weekje travakken
zou er dan traditiegetrouw weer een prachtig kamp moeten klaar staan om iedereen
te kunnen ontvangen op zaterdag 5 augustus. Dan worden al jullie bengels die nog
niet mee waren op voorkamp verwacht voor de start van het grootkamp.
Zaterdag 5 augustus dus, de dag waarop voor veel ouders de rustigste 10 dagen van
het jaar beginnen, is ook dit jaar weer de datum van de bezoekdag op ons
kampterrein in Lommel. Na het afzetten van jullie kindjes kunnen jullie, eventueel
samen met familie en vrienden, genieten van een overheerlijke barbecue en zullen
jullie een rondleiding krijgen op het terrein. Zij die willen kunnen zich ook eens
volledig uitleven en hun kunsten als volleerde scout/gids tonen bij de
jongverkenners-jonggidsen.
Daarbij moet ik helaas vragen om dit jaar enkel familie en vrienden mee te brengen
en zoveel mogelijk de honden thuis te laten. We weten dat het voor iedereen leuk is
om met de hond op kamp te komen, maar vorig jaar hebben toch heel wat kinderen
daar last van gehad. Vooral bij de jongere takken zijn vrij veel kindjes nog bang van de
honden. Dit gepaard gaande met het feit dat de meeste kinderen een eerste keer zo
lang van huis zijn, zorgt ervoor dat ditgeen goede combinatie is om het kamp te
starten.
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We rekenen erop dat we weer een schitterend grootkamp tegemoet gaan, en ook het
goede weer is al besteld dus dat moet alweer een knaller van formaat worden. In elk
geval zijn we na het groot kamp weer klaar voor een nieuw scoutsjaar dat start op
zaterdag 2 september 2017.

Er staat dus weer heel veel op het programma en het worden weer drukke maanden
waarop we elkaar zeker eens tegenkomen! Hopelijk tot snel dus!

Actieve Fret
Sam Bastiaens
Eenheidsleider
fret@dezwaluw.org
0484/03.09.64
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Planning
Rëunie 70 jaar De Zwaluw
Op zaterdag 6 mei organiseren we op ons terrein in Wondelgem een groot feest om
het 70 jarig bestaan van De Zwaluw te vieren. Hierop zijn naast heel wat oud leden
van de scouts uiteraard ook alle ouders, familieleden, vrienden en sympathisanten
uitgenodigd.
Naast een replica kampje zullen er ook volksspelen georganiseerd worden en bouwt
Kongoni een groot De Zwaluw museum. Ook verfrissingen en versnaperingen zullen
voorzien worden, en na de vergadering kan iedereen nog blijven plakken aan onze
open bar. Schrijf deze datum dus zeker al in jullie agenda, wat deze rëunie wil je niet
missen!

Groot kamp
Periode:
- 1e periode: van zondag 30 julitot en met woensdag 16 augustus.
Voor: leiders, Seniors,VG's, PL's&HPL's van de JVG's(*) en Stam.
Prijs: €210 indien ingeschreven vóór 18 juli, €220 erna
(*) komen terug samen met de andere JVG’s op dinsdag 15 augustus!
- 2 e periode: van zaterdag 5 augustus tot en met dinsdag 15 augustus.
Voor: teerpoten, wolven en een deel van de JVG's.
Prijs: €160 indien ingeschreven vóór 15juli, €170 erna
Locatie: Jeugdcamping VVV, Kattenbos z/n, 3920 Lommel
Inschrijven kan op elke vergadering bij Fret, of bij voorkeur via overschrijving met
vermelding "Grootkamp + naam kind" op rekeningnummer BE40001494514463.
Bezoekdag: zaterdag 5 augustus, van 11h tot 15h. Inschrijven voor de BBQ (12€ per
volwassene, 8€ per kind) kan tot 29 juli, bij voorkeur via overschrijving.
Details zoals steeds in de kampfolder !

Eerste vergadering 2017-2018
Zaterdag 2 september, vanaf 14h00 in De Muze
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Scoutsjaar 2017-2018
Voor zij die al vroeg de familievakanties willen plannen, hieronder is de jaarplanning
van 2017-2018.
Vergadering scoutsjaar 2017-2018
September
2
14h
Scoutsactiviteit
9
14h
Scoutsactiviteit
16 14h
Scoutsactiviteit
23
Geen vergadering
30
Geen vergadering
Oktober
7
10h
Scoutsactiviteit
14 14h
Scoutsactiviteit
21 14h
Scoutsactiviteit
28 09h
Herfstkamp
November
4
Geen vergadering
11 10h
Scoutsactiviteit
18 14h
Scoutsactiviteit
25
Geen vergadering
December
2
10h
Scoutsactiviteit
9
14h
Scoutsactiviteit
16 14h
Scoutsactiviteit
23
Geen vergadering
30
Geen vergadering
Januari
6
Geen vergadering
13 14h
Scoutsactiviteit
20 14h
Scoutsactiviteit
27
Geen vergadering
Februari
3
10h
Scoutsactiviteit
10
Geen vergadering
17
Geen vergadering
24 14h
Scoutsactiviteit
Maart
3
10h
Scoutsactiviteit
10 14h
Scoutsactiviteit
17 14h
Scoutsactiviteit
24
Geen vergadering
31 09h
Paaskamp

17h30
17h30
17h30

17h30
17h30
17h30
1/nov
17h30
17h00
17h30
17h30
17h30

17h30
17h30
17h30

17h30
17h30
17h30
17h00
4/apr
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April

Mei

Juni

7
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23
30

10h
14h
10h
14h
14h
14h
14h
10h

Geen vergadering
Geen vergadering
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Geen vergadering
Scoutsactiviteit
Geen vergadering
Scoutsactiviteit
Scoutsactiviteit
Geen vergadering

17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
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Artikel Teerpoten Paaskamp 2017
Zaterdag 1 april
We verzamelden ons rond 9 uur in Wondelgem want het was weer tijd om op kamp
te vertrekken. Na onze mama en papa dag te hebben gezegd, stapten we de bus op
richting kampterrein. Na de regels van het kamp te overlopen en we onze maagjes
hadden gevuld was het tijd voor een dutje. Dit dutje werd
snel verstoord door een jammerend geluid. Het duurde
wel even voor we Otis van Hecke wakker kregen want die
was als een blok in slaap gevallen.Toen we gingen kijken
waar dat geluid vandaan kwam zagen we dat het de
paashaas was. Hij had namelijk een allergie aan
chocolade gekregen. Gelukkig konden de teerpoten hem
helpen en vonden ze een medicijn waardoor de paashaas
weer veel chocolade kon smullen.
Toen we klaar waren met het helpen van de paashaas en
we ons vieruurtje hadden binnengespeeld, kregen we
techniek veters knopen van Chikai en Mang. Vele
spelletjes later was het weer tijd om te eten. Tijdens het eten kwamen we te weten
dat Levi Houttekiet alleen zijn mama mist wanneer hij eet. Toen we net het verhaal
over Rapunzel te horen hadden gekregen, ging plots het brandalarm af. De
teerpootjes werden vlug naar buiten begeleid door een allerte Mang. Een paar
kindjes waren lichtjes overstuur omdat ze bang waren dat de knuffels in brand
zouden vliegen. Gelukkig was er geen brand maar bleek het gewoon een
overgevoelige sensor te zijn.
Net bekomen van de brandalarmspanning stond de teerpoten een andere verrassing
te wachten. Ze konden hun leidster Kaa nergens meer vinden.Een politieagent
vertelde de teerpoten dat er een gestoorde seriemoordenaar was ontsnapt uit de
gevangenis. Gelukkig konden de teerpoten met behulp van de agent de moordenaar
vinden en hem terug achter slot en grendel steken. Kaa moest wel naar het
ziekenhuis maar de teerpootjes konden toch met een gerust hart gaan slapen nu ze
wisten dat er niets ernstig was met hun leidster.
Zondag 2 april
De teerpootjes werden zachtjes gewekt door Chikai die er ook voor zorgde dat de
spiertjes los werden gemaakt vooraleer we gingen ontbijten. Na een kleine opkuis in
de kamers was het tijd voor morele opvoeding. Deze ging over ‘verdraagzaamheid’.
Toen er werd gevraagd wat homoseksualiteit was kwam Levi met het prachtig
antwoord: “Dat is liefde!”
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Na een heerlijke maaltijd en een zalig dutje konden we er weer tegenaan voor het
middagspel. De bedoeling van het spel was om nestleider te worden van het grootste
nest. Dit konden de teerpoten doen aan de hand van verschillende opdrachten,
waarna ze verf op elkaar mochten verven. Dit spel werd bloed serieus gespeeld
omdat er onduidelijkheid was of de nieuwe gevormde nesten voor altijd zouden zijn
of niet. Uiteindelijk kwam Ayla Van Leeuwen als winnaar uit de bus, die nestleider
was geworden van het gele nest.
Omdat iedereen zo zijn best had gedaan tijdens
het spel kregen de teerpootjes als beloning
lekkere prinskoeken. Hierna was het tijd om
onze verfgezichten en de rest van ons lichaam
te wassen. Nu we weer vol energie zaten en
volledig proper waren, begonnen we te oefenen
aan de paasshow. Voor deze show berreidt
iedere tak namelijk een sketch voor die we dan
op het einde van het kamp aan elkaar laten
zien. Na het oefenen gingen we avondeten wat
gevolgd werd door een zangles van Chikai. Nu
onze stem was opgewarmd was het de tijd om
onze oren te trainen. We luisterde naar het
verhaal over Hans en Grietje. Het sprookje werd
plots verstoord door een ander sprookjesfiguur:
Roodkapje. Ze had onze hulp nodig om koekjes
te brengen naar haar oma. De teerpootjes
versloegen de grote boze wolf en als beloning
mochten ze mee eten van de koekjes. Na een
prachtige picknick onder de sterrenhemel gingen de teerpootjes hun bedje in,
dromend over wat de dag morgen zou brengen.
Maandag 3 april
Opstaan!!! Het waren de stemmen van Samson en Gert want we kregen een
ochtendgymnastiek van hen. Nu onze arm- en beenspieren waren opgewarmd door
de turnles en onze maagspieren door het ontbijt, gingen we onze rommelige kamer
weer wat op orde brengen. Na een korte inspectie speelden we vele kleine spelen en
oefenden we nog wat voor onze paasshow. De tijd ging snel voorbij en het was weer
tijd om te eten. Om het lekkere eten te laten zakken deden we een klein siëstatje.
We zaten weer boordevol energie en dat was nodig want het was weer tijd om
iemand uit de nood te helpen. Deze keer was het de beurt aan Piet Piraat: hij had de
teerpootjes hun hulp nodig om een schat te vinden. Na de locatie van de schat te
bepalen begonnen de teerpootjes te graven en hier kwam maar geen eind aan!
Omdat het zolang duurde besloten de teerpooten al te ‘vier-uren’, terwijl Raksha,
Mang enKaa verder aan het graven waren. Pas veertig minuten later hadden ze
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eindelijk de schat gevonden. We vonden nog meer
lekkere koekjes! Door het harde zoeken en graven
besloten we om de zweetoksels te wassen, zodat we
weer proper waren om nog wat te oefenen voor de
paasshow. Na hard te repeteren begonnen onze
maagjes te grommen. Dus gingen we aan tafel. Toen
we de longen uit ons lijf hadden gezongen en onze
oren hadden opgewarmd na rare verhalen te horen
van Mang was het eens tijd om te ontspannen. De
leiding had een verwen-avond georganiseerd voor de
teerpoten! Vele crèmes en massages later waren we
helemaal ontspannen en kropen we onze nestjes in.

Dinsdag 4 april
Er brak alweer een mooie dag aan in de Spreedonken. Het was aan Hatti om de
teerpootjes op te warmen. Na een stevig ontbijt en een controle van de kamers
gingen we nog eens wat oefenen voor de paasshow. Voor de laatste keer werden de
teksten geleerd en de dansjes ingeoefend. Vanavond was het namelijk tijd om onze
show voor te stellen aan de rest van de scouts...spannend! Natuurlijk werd er
tussendoor veel spelletjes gespeeld om te kunnen ontspannen.
Na een lekkere maaltijd en wat te soezen, kwam plots een gekke dokter ons wekken.
De teerpootjes moesten helpen een medicijn dat van alle chiro-mensen scoutsmensen moest maken over de grens te smokkelen. Met een vermomming en goede
sluiptechnieken was dit de teerpoten natuurlijk gelukt. Nadat we het vieruurtje
achter onze kiezen hadden en onze vermomming hadden afgewassen, was het tijd
voor nog wat spelletjes. Om wat energie op te doen om goed te kunnen presteren
gingen we het laatste avondmaal van het kamp tegemoet. Daarna begonnen de
zenuwen stilaan op te lopen want de paasshow was begonnen! Na een aantal liedjes
gezongen te hebben was het onze beurt en iedereen van de teerpootjes deed het
super! Met trots kan de leiding zeggen dat het vele oefenen het zeker waard was!
Wat een mooie show hadden de teerpootjes neergezet! Nu konden we genieten van
de rest van de takken die elk ook een prachtige show toonden.
Na het vele lachen, gieren en brullen was het tijd om voor de laatste keer onder de
wol te kruipen dit kamp. Het duurde wel even om de teerpootjes stil te krijgen want
ze waren nog wat enthousiast over de paasshow. Volgens Julie Verbeke waren de
teerpootjes wat “kabaliger”. Uiteindelijk ging iedereeen dan toch slapen...
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Woensdag 5 april
Met een minder opgewekte stem
dan anders maakte de leiding de
teerpootjes wakker, want de laatste
dag was al aangebroken. Na een
korte turnles en een heerlijk ontbijt
gingen we de valiezen inpakken.
Toen we klaar waren met deze taak
gingen we nog wat vrij spelen. De
teerpootjes namen afscheid van
hun kamp dat ze hadden gebouwd
met Mang. Al snel brak jammer
genoeg de laatste maaltijd van het
kamp aan. Na lekker gegeten te
hebben maakten de teerpootjes
een evaluatie van het kamp. Toen
dit achter de rug was speelden we
het spelletje “uniekertje” samen
met de verkenners. Daar kwamen
we te weten dat Levi Houttekiet verliefd was op Emma Pauwelijn. Gelukkig voor Levi
was hij de enige en kon hij gaan zitten. Spijtig genoeg kwam de bus toe en moesten
we afscheid nemen van de eenheid.
Het kamp was weer een succes! We kunnen weer terugblikken op een geslaagd kamp
en dit zou natuurlijk ook niet gelukt zijn door al de geniale spelen die de leiding had
voorbereid!Graag zouden we ook de stam willen bedanken voor de heerlijke
maaltijden die ze bereid hebben en de eenheidsleiding voor de organisatie van dit
kamp.

Uw reporter,
Kaa
Onvoorspelbare Beo
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Programma Teerpoten
Als je niet kan komen, gelieve Raksha te verwittigen via email op
vlinder@dezwaluw.org of via GSM op 0475/20.78.29.
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 6 mei 2017, 10u00-17u30
Haal allemaal maar jullie zwembroek of badpak van onder het stof want vandaag
gaan we zwemmen en spelen in de Blaarmeersen!
Mee te nemen: lunchpakket, 1 euro voor een drankje/koekje, een buskaart (of geld),
zwemkledij en eventueel een regenjas bij slecht weer
Zaterdag 13 mei 2017, 14u00-17u30
We gaan op ruiltocht! We begin met enkele eieren en wie weet met wat we zullen
eindigen..
Mee te nemen: 1 euro voor een drankje/koekje en eventueel een regenjas bij slecht
weer
Zaterdag 20 mei 2017, 14u00-17u30
Vandaag maken we kennis met de techniek spoortekens. We zetten deze techniek
ook om in de praktijk en gaan op sporentocht!
Mee te nemen: : 1 euro voor een drankje/koekje en eventueel een regenjas bij slecht
weer
Zaterdag 27 mei 2017
Geen vergadering
Zaterdag 3 juni
Geen vergadering
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Zaterdag 10 juni 2017, 14u00-17u30
We luisteren naar het jungleverhaal en zien de techniek ‘teerpooteisen’. We spelen
ook veel leuke spelletjes.
Mee te nemen: : 1 euro voor een drankje/koekje en eventueel een regenjas bij slecht
weer
Zaterdag 17 juni 217, 14u00-17u30
We spelen heel wat spelletjes. Als het mooi weer is spelen we waterspelletjes.
Mee te nemen: : 1 euro voor een drankje/koekje en eventueel een regenjas bij slecht
weer
Zaterdag 24 juni 2017, 10u00-17u30
Vandaag is het helaas al de laatste vergadering van het jaar . Wat we op deze dag
zullen doen blijft nog even een verrassing. (meer info volgt nog)
Mee te nemen: : lunchpakket, 1 euro voor een drankje/koekje en eventueel een
regenjas bij slecht weer
5 augustus -15 augustus 2017
Grootkamp!
Zaterdag 2 september, 14u00-17u30
Joepieeee! Het is weer tijd voor het nieuwe scoutsjaar! Vandaag leren we veel
nieuwe kindjes kennen aan de hand van verschillende kennismakingspelletjes.
Mee te nemen: 1 euro voor een drankje/koekje en eventueel een regenjas bij slecht
weer

Raksha
Onbezorgde Vlinder
Zowie Mann
Takleidster van de Teerpoten
hinde@dezwaluw.org
Tel.: 0473/57.14.30

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – MEI 2017 TOT SEPTEMBER 2017
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: BASTIAENS SAM – KORTEBOEKEN 23 – 9930 ZOMERGEM

15

Artikel Wolven Paaskamp 2017
Zaterdag 1 april
Vandaag is het weer zover: de eerste dag van paaskamp! Alle wolven stonden
helemaal uitgerust en wel in Wondelgem. Een laatste kus en knuffel van de ouders en
dan stapten we allemaal op de bus. Om de busrit wat plezierig te maken hadden de
kinderen veel strips en spelletjes mee. Arend Schuermans en Simon Pauwelijn
hadden toch wel iets heel speciaals mee: een onzichtbare stylo. Simon en Arend
hadden er zich helemaal mee beklad. Als je dan met blauw licht erop scheen, kon je
de stift zien. Aan de tekeningen te zien was het maar goed dat de stift onzichtbaar
was!
Na een lange busrit kwamen
we toe op ons kampterrein
in Balen-Olmen. Alle wolven
hielpen mee met de valiezen
uit de bus te halen en daarna
zochten ze hun eigen valies.
Toen iedereen geïnstelleerd
was, was het tijd voor het
eten. Na een eerste keer bikbik-bik mochten de wolven
hun boterhammen opeten.
Daarna was het het tijd om
de kampwenken nog eens te
horen zodat er zeker niets
zou foutlopen dit kamp. Na het eten en voor het eerste middagspel van het kamp,
mochten de wolven wat vrij spelen.Tijdens het vrijspel bouwden Miro Leupe, Zeno
Leupe, Brent Verbanck, Ine Borginon en Muhammed Amir samen met Balu een
supergroot kamp in het bos.
Daarna was het tijd voor het eerste middagspel: TrivialPursuit!Een van de opdrachten
tijdens het spel was om met pijl en boog te schieten. Fé Houttekiet schoot van de
eerste keer perfect in de roos, wow!Ook moest ze bij Jakala zelf een reuze
bellenblaas maken. Dit lukte niemand buiten Jana Goedertier! Na een intensief spel
konden we even uitrusten met een prinskoek. Op paaskamp is er de laatste avond
een paasshow en elke dag oefenen we daar voor. Na het vieruur kregen de wolven
het verhaal van onze paasshow te horen: Neroke, het hondje van Carmen was
gestolen en de Peperbollen kwamen FC De Kampioenen helpen om hem terug te
vinden. Na een hele speurtocht vinden ze uiteindelijk Neroke terug. We oefenden al
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een klein beetje en voor we het wisten was het al tijd voor het avondeten. Lekkere
pasta,mmmm jammie jammie buikje vol. Na het eten stond een gezamenlijke zangles
tussen de wolven en de teerpoten gepland.Daarna vertelde Akela de wolven een
verhaaltje en kregen ze ook lekkere snoepjes. Maar plots, netna het verhaal ging het
brandalarm af: oei wat nu? Evacueren! Iedereen moest naar buiten. Plots kregen de
wolven te horen dat Akela ontvoerd was, het brandalarm was een
afleidingsmaneuver voor de ontvoering. De wolven deden er alles aan om Akela
terug te krijgen. Ze moesten naar verschillendeclowns gaan om informatie te
verkrijgen over de plaats waar Akela zat vastgebonden. Gelukkig waren we juist op
tijd en kon Akela bevrijd worden.Na zo een avontuur was het tijd om naar
dromenland te vertrekken. Vroemvroem, zzzzzzzzz.
Zondag 2 april
“Opstaaaaan!” klonk het in de gangen, het was Phaona die de wolven wekte. Om
goed wakker te worden hadden we eerst een turnlesje en daarna stond een heerlijk
ontbijtje klaar. Na wat smullen was het tijd omde bedden op te maken en ons een
beetje verfrissen. Aangezien de paasshow niet ver weg was, moest er wat geoefend
worden. De dansers gingen samen met Ikki en Ko hun dansje inoefenen. Hier hebben
we het danstalent van Arend Schuermans kunnen aanschouwen. Hij kon het zelf
beter dan alle meisjes die meededen. Bij het tweede dansje moesten Jonas van Troys
en Charlotte Delcourt Lama en Hinde naspelen. Ze moesten dus heel verliefd spelen
en dat deden ze allebei super goed. Jonas ging zelf op zijn knieën voor Charlotte.
Zondag doen we naar goeie gewoonte ook morele opvoeding. Deze morele
opvoeding
ging
over
agressie, gegeven door Balu.
Iedereen deed goed mee en
het was een zeer vlot
gesprek. Toen was het
alweer
tijd
voor
het
middageten. Deze keer was
het puree met worteltjes en
hamburgers,
lekker
smullen!Daarna hadden we
siësta om het eten wat te
laten zakken. Tijdens de
siësta liet Fé Houttekiet ons
weten dat ze liever papier
eet dan frietjes. Voor het middagspel moest iedereen zijn sportieve kleren aandoen
want we gingen de ‘Voetbalbattle of theWolves’ spelen. “Joepie, eindelijk eens
voetballen” klonk het bij de jongens.Hoewel de meisjes in het begin wat minder
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enthousiast waren, ontpopten zij zich ook tot heuse voetballers. Er waren 4 groepen
en iedereen moest eens tegen elkaar spelen. Het werden zeer spannende matchen!!
Op het einde was er een grote match om de winnaar te kennen, maar het was
gelijkstand! We hadden dus2 winnaars.
Dit was de eindstand:
1. De verslinders (groep van Arend Schuermans en Ko) en FC-kampioenen (groep van
Théau Versavel en Bagheera)
2. FC badeendjes (groep van Tuur Boogaerts en Balu)
3. De jonge rode duivels (groep van Muhammed Amir en Akela)
Iedereen had super veel honger gekregen van zo te voetballen maar gelukkig waren
er Olé’s als vieruur. We aten ons koekje op in het zonnetje. Hierna was het tijd om
nog eens te paasshow-en, want er was nog veel werk. Daarna gaf Jakala de techniek
klein spel, waarbij iedereen in groepjes een spel moest maken.Deze zelf uitgevonden
spelen werden ook tijdens de rest van het kamp gespeeld. De tijd vloog want het was
opeens weer tijd voor het avondeten. Met veel honger gingen de wolven aan tafel
zitten. Boterhammetjes met preisoep stonden deze keer op het menu, gevolgd door
een leuke zangles van Fitis.
Na al dat zingen werd er een verhaaltje vertelt, maar deze keer werden de rollen
omgedraaid. De wolven moesten samen een verhaal vertellen aan de leiding. Hier
kwam de fantasie naar boven, vooral van Emma Maricou. Daarna moest Tuur
Bleyaerts een banaan nadoen en moesten de andere wolven raden wat hij nadeed.
Tuur deed dit op een wel zeer grappige manier.Na de dagelijkse portie kantine werd
er verzameling buiten geroepen want er werd een avondspel gespeeld. Ze werden
wetenschappers die zoveel mogelijk gif moesten verzamelen. Hiervoor moesten ze
ook opdrachten doen.Op een opdrachtpost bij Ko moesten Zeno Leupe en Jeff Van
Peteghem een bevalling nadoen. Dit hebben ze dan ook als de beste nagedaan! Jan
Meyskens moest ook een opdracht doen. Hij moest de leiding laten lachen, maar hij
deed toch maar rare dingen. Ook was hij opeens bang van Balu. Miro Leupe had
weinig geluk bij het spel, hij verloor elke keer!Volgende keer beter Miro.
Op het einde van het spel waren er 3 verdiende winnaars:
1) Tuur Boogaerts
2) Brent verbanck
3) Emma Maricou
Na het avondlied gingen we slapen en genoten we van een welverdiende rust.
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Maandag 3 april
Een nieuwe leuke dag was aangebroken: iedereen ontwaakte uit zijn diepe slaap en
we gaan samen turnen met Ikki. Daarna stonder er lekkere cornflakes op het menu.
Iedereen vulde zijn buikje en zo waren we weer helemaal klaar voor een dag vol
leuke spelletjes. Er was natuurlijk ook nog veel werk aan de paasshow en we gingen
hem voor de eerste keer helemaal doordoen. Nu wist iedereen wat hij precies moest
doen!De geur van bami goreng bereikte ons en de wolven liepen naar de eetzaal.
Tijdens de siesta waren er veel wolven die badgen en technieken aflegden: goed
bezig!
Om 14h was het tijd voor het middagspel. We speelden het ladderspel! Elke naam
stond op een ladder
onder elkaar. Om
hogerop te geraken,
moest je de persoon
boven je uitdagen.
Als
je
was
uitgedaagd, moest
je tegen elkaar
strijden op een
opdrachtpost. Een
van de opdrachten
was
buikdansen
tegen elkaar waar
Zeno Leupe met kop
en
schouders
bovenuit stak! Nog een andere opdracht was zolang mogelijk water in je mond
houden. Daar waren Rieke Maricou en Fé Houttekiet zeer goed in, het duurde erg
lang tot een van die 2 het water niet meer in hun mond kon houden. Enoch Assuman
moest de opdracht met het water ook doen, maar hij moest superhard lachen en
spuwde het in een mooie fontein uit. Brent Verbanck en Rami Amiali moesten
geblinddoekt lippenstift op elkaars mond aanbrengen, en dat vonden ze blijkbaar
superleuk. Simon Pauwelijn was dan weer zeer goed in lelijke selfies trekken. Lily
Neirynck en Max Alber zijn dan weer echte beautyqueens! Zij konden hun nagels
zelfs zonder haar handen te gebruiken prachtig lakken!
Na al dat spelen konden we wel een vieruurtje gebruiken.Vandaag kreeg iedereen
een lekkere suikerwafel. Arend Schuermans wou zijn badge klein spel behalen dus
legde hij zijn spel uit aan alle wolven die vervolgens het spel mee speelden. Ook Ine
Borginon en Jara Verbanck hebben hun zelf gemaakte spel met heel de groep
gespeeld. We ontdekten ook nieuwe talenten in de scouts: Esther-Roos Hoflack en
UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – MEI 2017 TOT SEPTEMBER 2017
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: BASTIAENS SAM – KORTEBOEKEN 23 – 9930 ZOMERGEM

19
Ilias Bernaerts konden beide fantastisch goed dieren nadoen. Nog wat verdiend
vrijspel en dan gingen we overheerlijke broccolisoep met boterhammentjes eten. Om
het eten wat te latenzakken vertelde Bagheera een verhaal.Tijdens het verhaal
verkondigde Jeff Van Peteghem dat hij van drama hield.
Wanneer de wolven in u-formatie stonden, kwamen er plots 4 griezelige weerwolven
aangelopen en zij ontvoerden 4 kindjes. De 2 zussen Maricou: Rieke en Emma, maar
ook Jana Goedertier en Jeff Van Peteghem. De wolven deden hun uiterste best om
hun vriendjes en vriendinnetjes terug te krijgen. Op een bepaalde opdrachtpost was
Héléne Dezutter een beetje bang maar dat was geen probleem want stoere lieve
grote broer Lou Dezutter was er om Héléne te troosten. Na alle opdrachten goed ten
einde te hebben gebracht, konden we de ontvoerde wolven bevrijden. Eind goed al
goed, de wolven waren weer compleet. Welterusten wolven.
Dinsdag 4 april
Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria!!! Jana Goedertier is
jarig! En dat is niet het enige vrolijke nieuws van de dag! Jana stond daarbij op met
een wolfje samen met
Charlotte Delcourt! Proficiat!
Iedereen was eindelijk zijn
bedje
uitgekomen.
Die
ochtend was het zeer
bewolkt en het leek erop dat
het ging regenen. Daarom
deden we samen met Ko de
zonnegroet. Het werd al snel
duidelijk dat dit geholpen had
want de zon kwam er die dag
helemaal door. Na de
dagelijkse routine van ontbijt,
inspectie en wassen gingen we nog wat aan de paasshow oefenen, want die dag was
het al de grote dag!Bij het oefenen ontdekte we dat Miro Leupe en Zeno Leupe
geboren dansers zijn. Dit konden ze mooi laten zien op de paasshow.
Die middag aten we WAP, de bekende Worst, Appelmoes met Patatjes. Tijdens de
siësta toonde Stern De Hoon dat hij super goed een rubikscube kan oplossen. Hij
leerde het zelf aan Jakala. De leiding ondervond die middag dat Myrthe Van De Veire
masseuse moet worden, dit kon ze super goed!. Als ze hier geen carrière in kan
vinden, kan ze ook kapper worden want ze kan super goed vlechten!
Muhammed Amir vertelde de leiding dat hij Hindoe spreekt en dat de jungle namen
een betekenis in het Hindoe hebben. Zo betekent Akela alleen, Balu betekent zand
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en Ka betekent naar. Deze siesta probeerden Lou Dezutter en Tuur Boogaerts zoveel
mogelijk badgen te halen! Jullie zijn een goed voorbeeld. Stern De Hoon en Jeff Van
Peteghem waren elkaars kapper en kamden elkaars haar tot het perfect zat.
Voor de laatste generale repetitie speelden we nog een kort middagspel:kwartet! De
wolven waren in 4 groepen verdeeld met elk 4 verschillende voorwerpen. De
bedoeling was dat ze naar andere kampen slopen, voorwerpen meenamen om zo 4
dezelfde te krijgen. Dat lukte al snel heel goed, maar de nodige zenuwen voor de
paasshow kwamen eraan, vooral voor de hoofdrollen. We repeteerden snel alles nog
2 keer, samen met alle rekwisieten. Daarna legden we alles op ons bed en deden we
ons uniform aan. We aten onze boterhammen en daarna deeden we wat anti-stress
oefeningen met Akela, zoals een hakka nadoen. Sommigen vonden echter dat dit
meer stress gaf…
Hups, iedereen zat binnen en de paasshow kon van start gegaan. De show werd
begeleid door 3 gastvrouwen en -heren, die voor het nodige entertainment zorgden.
Zo werden de wolven in 2 groepen gedeeld (blauw en geel) en werden er en paar
opdrachten gedaan om te kijken welk team het beste was. Na wat liedjes en
opdrachten was het tijd voor onze paasshow. De wolven hebben dat fantastisch
gedaan! We waren duidelijk de beste ☺ De leiding was super trots! Een welverdiend
applausje voor jezelf. Maar aan alle mooie liedjes komt een einde en voor de laatste
keer zongen we het avondlied en gingen de wolven slapen.
Woensdag 5 april
Wakker worden! De laatste dag was aangebroken. Iedereen verzamelde zich voor de
slaapkamers
in
uniform.
Samen deden we nog een
laatste turnles. De stam had
ook op de laatste dag nog eens
een
lekker
ontbijtje
klaargemaakt voor ons zodat
we met veel energie onze
valiezen konden maken. Nadat
alle slaapzakken in hun veel te
kleine zakjes werden gepropt,
gingen we nog wat kleine
spelletjes spelen in afwachting
van het middageten. Tussen
de spelletjes vroeg de leiding aan elk wolf wie ze de knapste leider of leidster vinden.
Bagheera kwam vaak aanbod bij de meisjes. Dames, zijn jullie stiekem niet een beetje
verliefd op Bagheera?
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Als laatste middagmaal was het préparé op een pistolet met saus naar keuze. Hier
viel het op hoe Michiel Fransoo wel een zeer aparte manier van eten heeft. De
prepare hing aan alle kanten!Na het eten zat elk nest bij een leider voor de
evaluaties. De laatste evaluatie was nog maar net afgerond of er klonk al ‘BUS IS
DAAR!!!!!’.Snel namen we onze valiezen en konden we het afscheidslied
inzetten.Hierna nog de nest- en patrouillekreten en afscheid nemen van de leiding.
Daaaaaaaag lieve wolfjes het was een superleuk kamp!! Tot binnenkort!
Dan rest mij enkel nog de eenheidsleiding te bedanken voor het perfecte verloop van
het kamp en uiteraard ook de stam om elke dag lekker eten voor ons te bereiden!

Uw reporter ter plaatse,
Ko of te Flemende Sita
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Programma Wolven
Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet Akela vooraf
te verwittigen.

Zaterdag 6 mei 217, 10u00-17u30
De 3e jaars gaan op fietstocht! Zij spreken af met een fiets om 10h aan de Muze.De
1e en 2e jaars spreken evenees af aan de Muze, maar wij gaan naar de Blaarmeersen!
Niet vergeten: zonnecrème, fiets (3e jaars!), €1 & lunchpakket
Zaterdag 13 mei 2017, 14u00-17u30
Vandaag gaan we op ruiltocht! We vertrekken met een ei en we komen terug met ....
wie weet! Jullie hebben niets nodig buiten jullie ruilskills, want we kunnen vieruren
met ons pas verworven ruilwaar!
Zaterdag 20 mei 2017, 14u00-17u30
We bekijken de meest voorkomende spoortekens en gaan daarna op sporentocht!
Niet vergeten: €1 voor cola & koek
Zaterdag 27 mei 217
Geen vergadering
Zaterdag 3 juni 2107
Geen vergadering
Zaterdag 10 juni 2107, 14u00-17u30
We hopen op goed weer zodat we veel waterspelletjes (waterballonnen gevecht!!)
kunnen spelen!Indien je zelf een waterpistool thuis hebt mag je die zeker
meenemen!
Niet vergeten: €1 voor cola & koek
Zaterdag 17 juni 2017, 14u00-17u30
Vandaag maken we themakledij voor op grootkamp en spelen we vele spelletjes.
Niet vergeten: witte t-shirt, €1 cola & koek
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Zaterdag 24 juni 2017, 10u00-17u30
Vandaag is de laatste vergadering van het jaar Maar dat betekent natuurlijk ook dat
we een super leuke verrassing hebben gepland! Verdere praktische zaken worden
nog via mail gecommuniceerd!
5 augustus – 15 augustus 2017
Grootkamp!
Zaterdag 2 september, 14u00-17u30
Joepie! Een nieuw scoutsjaar is aangebroken! We leren de nieuwe leiding en nieuwe
wolfjes kennen en we spelen natuurlijk veel spelletjes.
Niet vergeten: €1 cola & koek

Akela
Nieuwsgierige Arasari
Ariadne Warmoes
Takleidster van de Wolven
arasari@dezwaluw.org
Tel.: 0473/36.45.91
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Artikel JVG's Paaskamp 2017
Zaterdag 1 april
Na wat wel een eeuwigheid wachten leek, was het grote moment eindelijk
gearriveerd: het fantastische Paaskamp! Bijna alle JVG's en bijna alle JVG-leiders
(Flicka kwam later en waar Wouw zat wist niemand ☺) verzamelden om 8u30 in
Wondelgem om te vertrekken. Traantjes werden weggepinkt of onderdrukt, maar dat
was natuurlijk niet nodig want het zou een behoorlijk leuk kamp worden.
Na een korte busrit kwamen we aan in de Spreedonken. Nadat de kamers waren
verdeeld aten we onze boterhammen op. “Wat? Gaan we dan niet op tocht?”
vroegen enkelen zich af. Aanvankelijk vervulde dit hen met vreugde, maar de
veteranen kregen al snel een prikkend buikgevoel dat er wel eens een nachtelijke
kaartoefening zou kunnen zijn... Nog even kampwenken overlopen en siësta, en
daarna was het al tijd voor het
eerste middagspel van het kamp:
“Blind
vertrouwen”.
Hierbij
moesten vier groepen telkens
doorschuiven tussen vier posten
waar ze hun tijd mochten
inschatten en vervolgens de
opdracht binnen die tijd moesten
doen. Op het einde was er een
groot dasroofgevecht, waarbij je
met
meer
punten
meer
teamleden kon inzetten om te
strijden. Iedere opdracht had
natuurlijk als thema “Blind vertrouwen”. Zo moesten de JVG's geblinddoekt puzzels
oplossen, twee parcours afleggen en een fles vullen. Daarna was het tijd voor de
battle. Hoewel iedereen lustig gestreden heeft, kon de groep van Emile Eggermont,
Matisse Dewever, Muna Mann, Lara Coppens en Aline Despriet alle weerstand
verpletteren. Tijdens het gevecht werd er gezegd dat er iets was met Lena Bernaerts’
tong, maar ze had gewoon te veel zuurtjes gegeten.
Als vieruurtje waren het prinsenkoeken. Nadat deze opgesmuld waren, werd al een
eerste keer uitgelegd wat we nu eigenlijk gingen brengen voor de Paasshow. Onze
sketch bestond uit een soort 'opgescoutste' combinatie tussen “Hans en Grietje” en
“Sneeuwwitje”. Alleen werd dit “Vons en Gritta” en “Leeuwwitje”, met Merlijn
Dierickx en Gil Declercq als protagonisten, en Leon Demey als antagonist. Daarna was
het tijd om te avondeten. De stam had ravioli met tomatensaus voor ons
klaargemaakt. Na een drukke eerste dag smaakte dit hemels. Hierna kregen we een
zangles van Karel Boogaerts en Matisse Dewever. Op “Zestien man” verzon Matisse
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een leuke twist: de versnellingspook. We begonnen in eerste, en na iedere keer
zingen herhaalden we dit in de volgende versnelling. Karel zei ook dat we “Brand in
Mokum” in 'Kano' moesten zingen. Dit klopt natuurlijk niet, hij bedoelde namelijk
'canon'.
Als kantine smurften we wat smurfen met Fanta. Daarna smurfte – euh, zei –
Kameleon: “neem allemaal jullie kaartleesmateriaal!” Nu was het wel duidelijk: we
vertrokken op dropping. In het donker lijken de dingen al eens anders dan ze echt zijn,
want Aline Despriet en Lara Coppens schrokken zich een hoedje toen opeens een
eend opvloog. Iedereen was eigenlijk zeer goed op schema, maar bij het allerlaatste
punt kreeg iedereen – ook ikzelf – opeens waanvoorstellingen waardoor men
sommige wegen voor andere aanzag. Hierdoor werd op het laatste punt toch nog
fenomenaal verkeerd gelopen door een heleboel patrouilles. Gelukkig is iedereen
toch nog thuisgeraakt en konden ze moe maar voldaan in hun bedje kruipen.
Zondag 2 April
“Kukelekuuu!!” Op de eerste kampdag was Cavia
de haan van dienst, die de JVG's wekte en daarna
een verfrissende turnles gaf. Als ontbijt aten we
boterhammen met heerlijke jam. Daarna was het
tijd voor inspectie en wassen. Tijdens de inspectie
zei Elise Van De Veire dat ze niet wist hoe ze een
beversknoop moest leggen. Ze bedoelde
natuurlijk een weversknoop. Hierna was het tijd
voor een morele opvoeding over een Europees
leger. De JVG's werden in twee groepen gesplitst.
De ene groep volgde de morele opvoeding, de
andere speelde kleine spelletjes, zoals voetbal en
frisbee. Daarna werd er gewisseld. Tijdens de
rondo – dit is wanneer iedereen in een cirkel staat
met 1 iemand in het midden, die de bal moet
afpakken – werden verscheidene mensen door de
benen gespeeld door de echte pannakoning Caraya. Hierna was het tijd voor het
middageten van vandaag: hamburgers met wortelstamppot: een ware delicatesse!
Als middagspel kwamen de Avengers naar de JVG's omdat ze een nieuwe leider
zochten. Hiervoor moesten de JVG's bij Hulk, Iron Man, Captain America en Caraya
verscheidene opdrachten doen waarmee ze zichzelf konden upgraden. Uiteindelijk
won Leon Demey het spel. Proficiat Leon, je bent een ware leider van de Avengers.
Daarna was het tijd om te vieruren. We aten allemaal een Olé. Die smaakte zeer
lekker. Daarna oefenden we nog wat voor de paasshow. Toen dit al iets vlotter ging,
voetbalden we nog even. Uiteindelijk werd het 2-0 voor het team van Matthew De
Schryver. Het was alweer tijd om te eten, en deze keer aten we boterhammen met
fricandon en soep. Dit smaakte alweer zeer goed. Hierna gaf Fitis van de
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teerpootleiding een zangles. Daarna aten we Wine Gums als kantine en voor we het
wisten werd het eerste avondspel van het kamp al uitgelegd. Er waren drie teams,
met elk een bassin. Ieder team had enkele aanvallers, met een spuitje en een das in
hun broek, en enkele verdedigers, met een das rond de arm. De aanvallers
probeerden een vijandig kamp binnen te dringen, hun spuit te vullen en dan deze leeg
te spuiten in de eigen bassin. De verdedigers beletten hen binnen te dringen door hun
das uit hun broek te trekken. Als je werd getikt door Kameleon moest je je spuit legen
op de grond. Hoewel er zeer duidelijk was gezegd om op te letten voor de bassins,
slaagden Gil Declercq en Emile Eggermont er toch in om een bassin om te stoten.
Maar hun prestatie verbleekte bij die van Matisse Dewever, die in een bassin viel.
Uiteindelijk won de groep van Pekari het spel, en konden we allemaal in ons bedje
kruipen.
Maandag 3 April
Vandaag werden de JVG's gewekt door de – toen nog – zoetgevooisde stem van
Caraya. Even stretchen en lopen later we konden genieten van cornflakes! Deze
smaakten overheerlijk en zorgden ervoor dat iedereen vol met koolhydraten zat om
de dag mee aan te vangen. Na het ontbijt legde iedereen zijn bedje deftig en waste
zijn lichaam, waarna het inspectietijd was. Vreemd genoeg had Emile Eggermont
mondwater mee. Voor zijn beugel, beweerde hij, maar wij vermoeden voor de
vrouwtjes, want Flicka was de vorige avond gearriveerd. Na de inspectie werden de
zintuigen van de JVG's op de proef gesteld, want het was tijd voor de kimspelen. Zoals
altijd zorgden deze proeven voor zeer veel flaters van formaat. Zo kenden sommigen
het verschil niet tussen azijn en witte wijn, dacht Matthew Deschryver dat een
stylobuisje een nintendostokje was, gaf Flicka soms twee keer tabasco wat voor totale
verwarring zorgde, en slaagde Merlijn Dierickx er in om 8 op 20 te halen bij
geheugen.
Als middageten was het bami
goreng, een ware feestmaaltijd. Dit
werd gretig opgesmikkeld, waarna
het tijd was voor siësta en een
middagspel. Als middagspel was
het de bedoeling om opdrachten te
doen waarbij je ingrediënten kon
verdienen
voor
een
petit
beurretaart.
Als
vieruurtje
mochten de JVG's deze dan ook
opeten, hoewel er wel zeer veel
over was omdat dit zeer zwaar op
de maag ligt. Desalniettemin was
het wel om duimen en vingers bij
af te likken. Daarna repeteerden we nog wat voor de paasshow. Aangezien er nog
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enkele dingen moesten aangepast worden, nam iedereen notities. Maar Merlijn
Dierickx had het hier niet makkelijk mee, want hij wist niet hoe hij “trekken” moest
schrijven. Gelukkig kwam er wel al wat verbetering in de show. Daarna was het tijd
om te eten, deze keer genoten we van boterhammen met kaas en mosterd, en
broccolisoep met kaas. Een waar feestmaal dus. Daarna gaf Flicka een zeer goede
zangles, en ondertussen vochten Mirthe Lermytte en Caraya enkele stevige
staarbattles uit, waarbij je niet mocht lachen. Als kantine was het deze keer chips met
Iced Tea. Tijdens de kantine werden nog enkele staarbattles uitgevochten, met Gil
Declercq als grote winnaar. Na de kantine kwamen opeens twee rare mannen
genaamd David en Morgan op de JVG's af. Er was namelijk een dikzak vermoord. Toen
de JVG's aankwamen bij de dikzak bleek dat er nog een moord gepleegd was. Toen ze
op die locatie arriveerden zagen ze een dode prostituee. Daar bleek weer dat er nog
een moord gepleegd was. Daarna vonden ze nog een zakenman, een luie man en een
ijdele vrouw, die allemaal vermoord waren. Bij de ijdele vrouw kwam opeens een man
aangelopen die beweerde dat hij John Doe heette en die de moorden bekende. Hij
gebood de JVG's en David en Morgan hem te volgen. Hij vertelde ook dat hij David erg
bewonderde en verliefd was op zijn vrouw. Op het grote grasveld kwam een pakketje
aan, maar daarin zat het hoofd van Polly, Davids vrouw. Daarna vermoordde David
John. Omdat hij dit deed werd David opgepakt en moest hij naar de gevangenis. De
JVG's legden al snel de link met de 7 hoofdzonden, en waren zeer blij toen ze aan de
chalet hun eigen leiding zagen, die blijkbaar allemaal op het toilet zaten. Zo werd de
dag afgesloten en mochten de JVG's dodo doen.
Dinsdag 4 April
“Opstaan”, klonk het hemelse keelgeluid van
Flicka, waarna de JVG's opstonden. Na een
intensieve turnles om de dag goed te beginnen
was het tijd voor bokes met speculaas. Tijdens de
inspectie werd er heftig gespeculeerd wat er met
Caraya's haar gebeurd was, want die bleef zijn
kap aanhouden. De winnaar van de pronostiek
mocht dan ook na de inspectie zijn haar in de
juiste plooi leggen met gel. De pronostiek werd
gewonnen door Elise Van De Veire, die Caraya
een soort demonische look gaf. Na de inspectie
werd er nog lustig gefrisbeed en Aline Despriet
en Anna Meyskens slaagden er in aan de
verkeerde doellijn te staan. Er werd ook nog even gevoetbald tegen de VG's, maar
ondanks de goede inzet dropen we toch met twee lage tegengoals af. Volgende keer
beter, hopelijk... Deze smadelijke nederlaag konden we gelukkig wegspoelen met
worst, aardappelen en appelmoes.
Tijdens de siësta werd er ook wat gevoetbald en merkte Leon Demey op dat Grizzly
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“Reuzeronaldo” was en hijzelf “Minimessi”. Daarna was er nog een fotosessie, waarna
er nog eens geoefend werd voor de paasshow. Als vieruurtje aten we American
Cookies, en om die uit te zweten speelden we Merlijn Dierickx’ klein spel, een soort
chaotische variant van rugby. Voor het avondeten werd er nog één keer gerepeteerd,
want alles moest perfect zijn. Daarna aten we nog brood met vleessalade en
tomatensoep, waar krachtvoedsel om ons beter te doen acteren vanavond. Na het
avondeten deed iedereen zijn uniform aan en was het grote moment daar: de
Paasshow! Deze werd in goede banen geleid door Ree, Impala en onze eigen Pekari,
waarvoor dank.Dit gebeurde in de vorm van een gameshow, waarbij team geel en
team blauw opdrachten moesten uitvoeren tegen elkaar. Uiteindelijk won team geel
nipt. Tussen dit alles genoten we ook nog van de paassketches. De TP hadden een
leuke episode van Dora in elkaar gestoken, de wolven een cross-over tussen de
Peperbollen en FC De Kampioenen. Onze eigen show verliep ook heel vlot, en als
laatste genoten we van de Willy's en Marjettenshow van de Verkenners. Iedereen
heeft dit heel goed gedaan!Het was al laat na de laatste opdracht, dus kropen de
JVG's in hun bed.
Woensdag 5 April
Vandaag was het een heel speciale dag, want Flicka was jarig! De JVG's werden
gewekt door Pekari, warmden hun spieren wat op en konden gaan genieten van een
zeer uitgebreid ontbijt met eieren, choco, cornflakes en nog veel meer. Daarna
werden de valiezen gemaakt, en het gebouw gekuist door enkele JVG's, terwijl de rest
nog wat bosvoetbal speelde, en Rigo De Bruecker ondanks zijn pijnlijke knie
tweemaal scoorde en zo zijn team over de streep trok tegen de sterkere tegenstander.
We speelden ook nog Catalaans Kruis, maar hierbij sneuvelden wel zeer veel JVG's
dus besloten we nog even te baseballen. Hierbij was het blijkbaar de techniek om
“appelmoes” te roepen, net voor degene die aan de beurt was sloeg. Een zeer vuil
psychologisch spelletje dus. Na deze match aten we pistolets met americain, en
daarna ging het allemaal wat rapper, en voor we het wisten waren we terug op het
terrein. Ik denk dat ik voor iedereen spreek als ik zeg dat ik mij zeer goed geamuseerd
heb en met een goed gevoel naar huis ga.
De JVG-leiding wil graag de stam bedankten voor het lekkere eten op kamp enook de
eenheidsleiding verdient een bedankje om alles zo mooi te regelen voor ons.
Tot op grootkamp allemaal!

Uw reporter ter plaatse,
Positieve Caraya
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Programma Jongverkenners-Jonggidsen
Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te geven
aan Kameleon(kameleon@dezwaluw.org of 0489/44.94.25). Vergeet bij
vergaderingen vanaf 10 uur je lunchpakket niet. Koeken en cola zijn elke vergadering
aanwezig aan de democratische prijs van 50 cent.
Zaterdag 6 mei 2017, 10u00-17u30
Openen en sluiten in de Blaarmeersen, Piereput.
Jeuxolympiques “le Zwaluw”! We gaan op de sportieve piste! Sportschoenen en kleren mogen niet ontberen, dus pronk met je mooiste veren. Word een vent en zet
badge atleet op je hemd!
Zaterdag 13 mei 2017, 14u00-17u30
Openen en sluiten in Wondelgem.
Knor knor sjor sjor, we bouwen mooie constructies waaraan we later nog kunnen
snoepen. We sjorren heel erg fijn op het terrein. We spelen ook veel tot zeer veel
kleine spelletjes.
Zaterdag 20 mei 2017, 14u00-17u30
Openen en sluiten in Wondelgem.
Tenten rechtzetten is de favoriete bezigheid van een scouts, ook in de zomer, dus we
leren voor op grootkamp. We spelen ook veel tot zeer veel kleine spelletjes.
Zaterdag 27 mei 2017
Geen vergadering
Zaterdag 3 juni 2017
Geen vergadering
Vrijdag9 juni 2017, 19u00-22u00
Openen en sluiten in Claeys-Bouuaert.
Vandaag spelen we een groot fijn spel, kom allemaal, en wel snel! Want zonder JVG’s
is het grote park wel heel erg dark.
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Vrijdag 16 juni 2017, 19u00-22u00
Openen en sluiten in Wondelgem.
Examens zijn nooit leuk, dus doen we het rustig aan. We maken een groot kampvuur
en roosteren enkele marshmallows. We spelen ook veel tot zeer veel kleine
spelletjes.
Zaterdag 24 juni 2017, 10u00-17u30
Openen en sluiten aan Sint-Pietersstation!
Wat zullen we doen vandaag? Het wordt alleszins geen plaag en zeker niet traag! Kijk
alvast uit naar deze vergadering want een verrassing hebben we in petto. Vergeet
niet om 10€ en lunchpakket mee te nemen. Verwittig tijdig als je niet kunt komen!
Ten laatste 18/06 verwittigen als je niet kunt komen.
(30 juli) 5 augustus – 15 augustus 2017
Grootkamp!
Zaterdag 2 september 2017, 14u00-17u30
Juij het is weer tijd voor een nieuw scoutsjaar!!! Vandaag leren we elkaar en de
nieuwe leiding goed kennen door super veel spelletjes te spelen

Bedachtzame Kameleon
Borre Van de Walle
Takleider JVG's
kameleon@dezwaluw.org
0489/44.94.25
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Artikel VG’s Paaskamp 2017
Zaterdag 1 april
Het was weer eens tijd voor een geweldig
paaskamp. Iedereen verzamelde zich om 9
uur in korte broek en voor we het wisten,
waren we weer op weg naar het ons o zo
bekende kampterrein De Spreedonken.Na
een rustige busrit en het uitladen van alle
slaapzakken en valiezen, vertrokken we
meteen op tocht. Misschien ging dit allemaal
een beetje te snel voor de Piranha's,
aangezien ze bij het eerste punt al meteen
een omweg van 10 km maakten. De volgende
keer dat je van de kaart loopt Joshua
Naessens, laat het ons op tijd weten. De
Condors daarentegen bouwden al snel een
flinke voorsprong op, de Stieren vonden een
verkeersbord en besloten het mee te nemen
en de Pythons hadden speciale belangstelling
voor een boskabouter die later Gerry gedoopt zou worden. Ook de azimuth verliep
anders dan gedacht en niet iedereen kwam er even droog vanaf.
Toen we 's avonds allemaal gezond en wel terug waren, werd ons welverdiende wasmoment verstoord door het brandalarm. Iedereen naar buiten was de boodschap,
aangekleed of niet. Gelukkig was het vals alarm
en kon iedereen weer snel naar binnen. Na een
tijdje waren alle VG's weer proper en waren de
maagjes gevuld, we zaten klaar voor de quiz die
Okapi had voorbereid voor ons.Niet zomaar een
quiz, want elke patrouille had een thema
afgesproken om zich in te verkleden. De
Piranha's kozen gothic, de Condors waren
boeren, de Stieren gingen voor gewoonweg
marginaal en de Pythons als echte gabbers. Toen
iedereen er klaar voor was brak de strijd los.
Eenmaal bij de vraag: “Op welke vogels
baseerde Darwin zijn evolutietheorie?”,
schreeuwde Balder Mervillie iets te enthousiast
het antwoord “Vink” uit, nogmaals bedankt voor
het extra punt. Desondanks blijft Patrijs bij haar
eerste keus, de dodo. Misschien kwam het omdat hij nog een beetje van de kaart was
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door de tocht eerder die dag, want bij een van de doe-opdrachten kwam het een en
het ander naar boven bij Joshua Naessens. Zijn avondeten om maar iets op te
noemen. Uiteindelijk wonnen de Stieren de quiz met een grote voorsprong op de
anderen.
De eerste dag was voorbij gevlogen en tevreden kropen we allemaal ons bedje in.
Zondag 2 april
De tweede dag begon met een nogal
ongebruikelijke turnles, waarbij veel kleren
van eigenaar werden gewisseld. Nadat
iedereen zijn eigen kleren had gevonden en
terug aangetrokken had, konden we allemaal
aanschuiven voor het ontbijt. Buikjes eenmaal
gevuld door boterhammetjes met Materne
Fun was het tijd voor de eerste inspectie en
toen voor een potje baseball in de felle zon.
Voor we het wisten stond het middageten op
tafel en wat smaakt er beter dan hamburgers
met puree na een paar homeruns? Inderdaad,
helemaal niks.
Terwijl de afwas werd gedaan door de
patrouille van corvee hield de rest een
heerlijke siësta in de zon met Gilles als DJ van
dienst. Het middagspel was simpel: verdeel
jezelf in groepjes en maak een zo mooi mogelijke wc. Iedereen deed hard zijn best om
de jury, bestaande uit Vos, te overtuigen van hun creatie. Om 4 uur werden Wolf,
Thibault Versavel, Kantjil en Kapicijnaap uitgeroepen tot winnaars aangezien hun wc
het meeste werd bezocht, maar de wc van Gilles Dewever, Ramon Demey, Simon
Verschelden en Sika werd bekroond tot de mooiste. Vel zelf maar een oordeel.
Na het 4-uurtje speelden we een spel dat Benjamin Meersseman had voorbereid, en
wat voor een! Iedereen ging tot het uiterste en tegen het avondeten waren we stuk
voor stuk compleet uitgeput. Gelukkig was er die avond een avondspel van de
rustigere soort gepland. Namelijk een grotere versie van Scrabble. De letters lagen
verspreid in het bos en die moest je dan naar de woordleggers van je team brengen.
Dit spel was voor de een al iets frustrerender dan voor de ander. Door hun grotere
hoeveelheid letters won de groep van woordleggers Ramon Demey, Simon
Verschelden en Gilles Dewever. Na het rustgevende avondlied kropen we weer
dankbaar onze bedden in.
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Maandag 3 april
“VG's opstaan, binnen 10 minuten buiten!”, klonk het terwijl de lichten aansprongen.
Na een opwekkende turnles en een goede portie cornflakes was het opnieuw tijd
voor de inspectie en een verfrissende douche voor wie dat wenste. Toen was
vastgesteld dat alles netjes lag, trokken we onze sportkleren aan en bereidden we ons
mentaal voor op het eerste deel van de sportproeven: de 100 en 400 meter sprint.
Sommigen deden iets meer hun best dan anderen, en weer anderen werden lichtelijk
afgeleid door de schapen in de weide ernaast. Hoe dan ook was Gilles Dewever de
snelste op de 100 en 400 meter met respectievelijke tijden 15’01” en 1’13”. Hij werd
wel op de hielen gezeten door Wolf en Simon Verschelden.
Eenmaal iedereen was uitgelopen en de toptijden genoteerd waren, was de tijd
aangebroken om het concept van onze paasshow voor te stellen. Dit jaar zouden we 3
sketches van het alom vereerde programma
“Willy's en Marjetten” na spelen. Toen
iedereen een idee had, speelden we nog een
beetje frisbee voor het tijd was om weer te
eten. Deze middag deden we geen
middagspel, maar gingen we verder met de
sportproeven. Hoewel Joshua Naessens
meer geïnteresseerd was in zijn toekomstige
carrière als schapenherder, waren er
indrukwekkende resultaten, zeker Wolf
sprong in het oog. Zo sprong hij ruim 4,35 m
ver en 1,45 hoog!Toen ook het hoogspringen
en
verspringen
afgehandeld
waren,
begonnen bepaalde VG's met het overlopen
van hun rol in de paasshow, ondertussen
speelden de rest voetbal. Nogmaals een
dikke duim voor Merel Geyskens, ze
verbaasde iedereen met haar onuitputtelijk fanatisme. Ook hielden we nog snel een
geïmproviseerde morele opvoeding, want wie heeft er nu alcohol nodig om zich te
amuseren op een feest? Wij niet alleszins.
Na onze boterhammetjes, soep en een gezellige zangles was het tijd voor het
avondspel: patattenschieten. Met aardappelschijfjes en pvc buizen in de hand,
trokken we ten aanval. Om het wat spannender te maken, voegden we nog een aantal
flares toe aan het spel. Toen was het weer slaapjestijd voor ons, dus nestelden we ons
in onze slaapzakken en sloten onze oogjes.
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Dinsdag 4 april
We begonnen de dag met een turnles vol springen en taekwondoschoppen gegeven
door Gaai. Daarna volgden de boterhammen met speculoosjes, gevolgd door
inspectie en wassen. Bij de inspectie viel op dat de jongens van de Piranha's bijna
geen kleren in hun kastjes hadden liggen, des te groter waren hun vuillinnenzakken.
Bij Kantjil was dit zelfs zijn volledige valies. Hierna was het tijd om de paasshow eens
grondig door te nemen. We zouden die avond 3 sketches doen van “Willy's en
Marjetten”: abortus, trouwfeest en Lindsey. Omdat we daarna nog een beetje tijd
over hadden voor het middageten, besloten we dat het tijd was voor een ouderwetse
JVG's vs. VG's voetbalwedstrijd. Natuurlijk hadden de JVG's geen schijn van kans.
Na onze worst, aardappelen, appelmoes en weer een siësta in de zon bereidden we
ons voor op het middagspel van Katta. Deze keer was het verkenners tegen gidsen: de
verkenners moesten de ideale man maken, de gidsen de ideale vrouw. Om
perfectiepunten te verzamelen moesten we vragen beantwoorden.Bij de vraag
“Hoeveel ribben heeft een persoon?”, telde Margot Despriet er 25: 12,5 aan elke kant
dus. Nou meid, dat betwijfel ik ten zeerste. Op het einde was de uiteindelijke winnaar
niet zo heel duidelijk, de gidsen hadden meer items, maar zowel de man als de vrouw
waren tamelijk ideaal te noemen.
Toen ook het 4-uurtje binnengespeeld was, oefenden we non-stop voor de paasshow
die al om stipt 7 uur begon. Ook tijdens het vluchtige laatste avondmaal, nam
iedereen zijn tekst nog even door. Want al snel was de tijd aangebroken om met z'n
allen de refter in te kruipen en luidkeels mee te zingen met alle liederen, ons dit jaar
voorgeschoteld door Ree, Impala en Pekari. Deze paasshow waren we ook nog eens
opgedeeld in twee groepen die het tegen elkaar moesten opnemen, we speelden
namelijk “Het Rad van Fortuin”.
Eerst waren de Teerpoten en de Wolven aan de
beurt, die het geweldig hebben gedaan
trouwens. In de pauze die daarop volgde, kregen
we paaseieren in overvloed, ook vlogen er een
paar van die paaseieren in het rond en
belandden er zelfs 2 of 3 op iemands hoofd. Dat
ter zijde. De JVG's zetten ook een mooi resultaat
neer en toen was het aan ons. De een was al wat
zenuwachtiger dan de ander, in de coulissen
wachtten we allemaal ongeduldig onze beurt af.
Ondanks een paar kleine afwijkingen van het
script, hebben we dat mooi gedaan! Opgelucht
en nog vol adrenaline zongen we de laatste paar
liedjes en hoorden we dat groep “geel” de
meeste punten had verzameld doorheen de
opdrachten. Na de zaal netjes achter te laten,
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kropen we voor de laatste keer dit kamp onze stapelbedden in.
Woensdag 5 april
De zon was al opgekomen, de vogeltjes al aan het fluiten toen het klonk: “VG's
opstaan! Binnen 10 minuten buiten in uniform!” Na een snelle ochtendgymnastiek
verzorgd door Dingo, klonk er gejuich op uit de rangen van de VG's. Jawel, het was
choco deze morgen. Iedereens buikjes rond gegeten, was de tijd van koffers pakken
weer aangebroken. Toen ook dat bij iedereen gelukt was, werden er een paar
uitverkoren om te helpen kuisen. Ondertussen speelden de overige verkenners een
aantal spelletjes. Om het kuisen nog spannender te maken, zette Gilles Dewever een
paar van zijn zotte remixen op. Niet iedereen bleef even droog bij het harde werken
en Gaai leerde hoe efficiënt te dweilen. Toen de leiderskamer en de wc's spik en span
waren, stond het eten klaar.
Evaluatietijd, tijd dus om onze ongezouten meningen te geven over het kamp en
iedereen die er rondliep. Eenmaal dat was afgerond waren de bussen gearriveerd en
laadden we die dus in. Er is een tijd van komen en van gaan en de tijd van gaan was
gekomen. We namen dus afscheid op de traditionele manier, met het afscheidslied en
de nest – en patrouillekreten. Ons busvriendje in de hand, stapten we op, een goeie 2
uur later waren we alweer thuis. Ook dit kamp was weer voorbijgevlogen.
Laat mij toe de stam hartelijk te bedanken, ook de eenheidsleiding en natuurlijk onze
eigen leiding. Tot de volgende!

Uw verslaggever ter plaatse,
Bescheiden Sika
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Programma Verkenners-Gidsen
Indien je een vergadering niet kan komen gelieve Dingo (dingo@dezwaluw.orgof
0471/63.97.84) dan te verwittigen. We vergaderen altijd op ons terrein te
Wondelgem. Is dit niet zo wordt het tijdig gemeld. Neem steeds stylo, papier en
€0,50 voor de cola mee. Uiteraard in PERFECT UNIFORM!
Zaterdag 6 mei 2017, 10u00-1730
Openen en sluiten om 10h in de Blaarmeersen! Trek maar je loopschoenen aan, want
vandaag worden er wereldrecords verbroken! Vergeet je lunch pakket en een flesje
water niet.
Zaterdag 13 mei 2017, 14u00-17u30
Openen en sluiten om 14h in Wondelgem. We spelen vele spelen en het is ook het
ideale moment om technieken af te leggen !
Zaterdag 20 mei 2017, 14u00-17u30
Openen en sluiten om 14h in Wondelgem. Op de scouts gebruiken we wel eens
fluitsignalen. Ken jij ze nog vanbuiten?
Zaterdag 27 mei 2017
Geen vergadering
Zaterdag 3 juni 2107
Geen vergadering
Vrijdag 9 juni 2017, 19u00-22u00
Openen en sluiten om 19h in Wondelgem. Tussen het studeren door zullen we een
groot bosspel spelen om je gedachten helemaal te kunnen verzetten.
Vrijdag 16 juni 2017, 19u00-22u00
Openen en sluiten om 19h in Wondelgem. Iedereen die staat te springen om zijn
badge kok- en gastheer afteleggen kan zich vanavond helemaal uitleven.
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Zaterdag 24 juni 2017, 10u00-17u30
Openen en sluiten om 10h aan Gent Sint-Pieters! Een grote verrassing om het jaar
mee af te sluiten !
30 juli – 16 augustus 2017
Grootkamp!
Zaterdag 2 september 2017, 14u00-17u30
Openen en sluiten om 14h in Wondelgem. Vandaag zullen we de patrouilles verdelen
en eens kort overlopen wat er op de planning staat voor dit jaar. Enkele
kennismakingspelletjes horen er natuurlijk ook bij vandaag!

Berekende Dingo
Francis Verkinderen
Takleider VG's
dingo@dezwaluw.org
0471/63.97.84
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Seniorkes again
Hier zijn we dan weer! Net terug uit Roemenië en al weer druk bezig voor het
volgende kamp, grootkamp. Ik hoop dat de seniors een leuke tijd hebben gehad in
Roemenië , voor mij was het alvast geslaagd. Een groot verslag hiervan lees je verder
van Ouistiti.
De prijs om naar Roemenië te gaan hebben we zeer laag kunnen houden omdat
FlyAway een succes was dit jaar. Met een zeer mooie opbrengst kon onze kas een
aardig centje bijlegen voor de seniors. Hiervoor wil ik de seniors nog eens bedanken
voor hun inzet hierin want zonder dat was het niet gelukt. Ook de leiding die
geholpen heeft die avond zelf wil ik nogmaals bedanken want het was toch een zeer
drukke avond/nacht ;) Bedankt!
Om aan het badgewerk verder te werken: Otter, Jakhals, Ouistiti, Michiel en Agoeti
zijn bezig met hun badge kartograaf. Omdat het nogal moeilijk was om een passende
datum te kiezen, is deze badge voor het eerst op een avond/nacht gevallen. Maar
door tijdsgebrek is deze ook nog niet afgerond, Deel 2 en 3 moeten helaas nog
komen, maar dus alvast nog succes aan de hen ;)
En nu op naar groot kamp! Hopelijk zien ik jullie allen daar !
Scoutieve groetjes,
Gemotiveerde Leeuw
Hoofdmoderator
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Artikel buitenlands kamp Seniors
Beste lezer,
Na het grote succes van Fly Away en onze andere geldinzamelingen zijn wij (de
seniors) voor de eerste keer in de geschiedenis van De Zwaluw op buitenlands kamp
gegaan naar Roemenië. De fantastische reis van 7 dagen word hieronder door mezelf
samengevat.
Zaterdag 1 april
Met slaap in onze ogen stappen we in de auto richting Charleroi. Over de rit zelf valt
er niet veel te vertellen aangezien iedereen nog een beetje groggy was, maar we
werden snel wakkergeschud op de luchthaven. De bagage mocht maximum 15 kilo
wegen en dat was niet het geval. Geen probleem, er werden wat dingen in andere
valiezen gestoken en we waren klaar om te vertrekken. Toen we echter aan de
handbagage controle kwamen, bleek er toch een probleem te zijn: in 1 van de
schoenen van Leeuw die hij in Ouistiti zijn rugzak had gestoken zat een mes, dat is hij
kwijt! Op het vliegtuig zelf zat Leeuw weer in de problemen: hij zat naast een vrouw
die in een vreemde taal bleef spreken tegen hem. Toen we van het vliegtuig stapten
en Leeuw dit vertelde vroeg Michiel: “Wat zei ze misschien?”
Op het vliegveld van Timisoara vroegen we ons af waar de bergen waren die ons
beloofd waren. Wat bleek:
het was nog 3 uur rijden
voor we onze bestemming
zouden bereiken. Gelukkig
hadden we op voorhand een
busje gehuurd en toen we
dat busjezagen, waren we
onder de indruk. Een groot
glimmend zwart busje, de
binnenkant was helaas
minder
indrukwekkend:
stoffig en vuil. Halverwege
stopten we even in een
stadje om inkopen te doen.
Otter, Fennek en Ouistiti moesten nog geld afhalen en gingen op zoek naar een bank
terwijl de rest naar de winkel ging. Na even rondlopen vonden ze een bankgebouw
maar dit was een hele bouwwerf. Ze keken even binnen en de bankautomaat bleek
toch te werken, tussen de arbeiders werd geld afgehaald en ze haastten zich terug
naar de groep. Toen ze bij de winkel aankwamen zagen ze de rest van de groep
buiten wachten op Dirk (onze reisbegeleider) en Leeuw. Wat ze ook zagen was een
vreemde vrouw met een pop. Ze zei enkel “tikikiki” en ze stak de pop in brand met
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een vergrootglas en de zon. Toen Dirk buitenkwam vertelde hij ons dat ze
waarschijnlijk dakloos was en dat er veel daklozen zijn in Roemenië die in de riolen
leven aangezien de riolen er verwarmd zijn. We gingen terug op weg en we begonnen
eindelijk de prachtige bergen te zien. Na de lange rit werden we beloond met
schnitzel in het motel (waar trouwens een schattige straatpuppy met zijn moeder
ronddwaalden) en we kropen vlug in ons bed om fris te zijn voor onze eerste echte
dag in het prachtige Roemenië.
Zondag 2 april
Na een heerlijk ontbijt vertrokken we meteen op een staptocht met de 2 gidsen
Marius en Otto. Met de sneeuwbeenbeschermers in de rugzak waren. we snel op
weg en met goede moed, ons werd namelijk verteld dat de tocht maar 15 kilometer
lang was. Door goed getrainde seniors zou dat varkentje snel gewassen zijn. Onze
hoogmoed werd echter snel geveld door de steile hellingen en de brandende zon
maar na enkele uren stappen bereikten we de top van de berg. Gelukkig hadden we
onze sneeuwbeenbeschermers mee want er lag zeker 1 centimeter sneeuw op 1
plekje!!! Na een middagmaal met prachtig uitzicht begonnen we aan de afdaling die
al wat minder moeilijk verliep en waarbij we door een gigantische vallei passeerden.
Hoewel we in wat aparte groepjes liepen had toch iedereen hetzelfde idee: een
gigantisch festival zou hier geniaal zijn. Door de brandende hitte was ons water snel
op maar geen nood, er waren vele bronnetjes met puur water waar we onze flessen
konden vullen. Bij 1 van deze bronnen liet Jakhals zijn hoed in de modder vallen die
hij direct aan zijn broek afveegde waardoor ze allebei vies waren, vandaar dat zijn
totem Slimme Jakhals is.
Hoewel het bronwater puur was zaten er toch af en toe wat onzuiverheden in. Bij
Otter zat er zelfs een garnaal in! Toen we terugkwamen van de lastige tocht werden
we beloond door heerlijke goulash die de vrouw van Dirk had klaargemaakt. Voor het
slapengaan speelden we nog een potje presidenten. Michiel had nog 1 kaart over en
schreeuwde plots: “HAHA IK HEB NOG 1 KAART LOSERS”, wat nogal vreemd was
aangezien presidenten helemaal niet zo werkt. We gingen niet te laat in ons bed want
de volgende ochtend stond er alweer een staptocht op ons te wachten.
Maandag 3 april
Na een stevig ontbijt trokken we onze
rugzak aan, deze keer niet om een berg te
beklimmen maar wel om de heuvel te
bestijgen waar onze overnachting zou
plaatsvinden. Deze bestijging verliep echter
niet zonder kleerscheuren: Michiel, Otter
en Ouistiti werden plots belaagd door 2
waakhonden van een boederij die ze
passeerden. Na een minder lange maar
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toch vermoeiende tocht kwamen we aan bij een boer (met gouden tanden) die zijn
hooizolder voor ons had opengezet. Dit was niet het enige waar hij ons mee
verwelkomde: heerlijke goulash met maispuree en kaas werden stomend voor onze
neus gezet. Dirk wist ons te vertellen dat de boer dit allemaal zelf verbouwde. De
derde en beste verwelkoming was van de schattige dieren van de boer: honden,
varkens en bovenal lammetjes! De verrassingen waren nog niet voorbij: de boer
maakt zelfgestookte drank op basis van pruimen en wij mochten er van proeven.
Toen de nacht begon te vallen gingen we op zoek naar brandhout voor een
kampvuurtje waar we later black stories zouden spelen. Aangezien we de volgende
ochtend terug naar het motel zouden moeten stappen gingen we vroeg ons bed in
maar slapen was helaas niet zo simpel. De dieren in de stal onder de hooizolder
maakten namelijk de hele nacht lawaai...
Dinsdag 4 april
Na een korte nacht (bedankt meneer de haan) sleurden we onszelf uit de hooizolder
naar de eettafel. Op het menu stonden zelf meegebrachte cornflakes en brood.
Alhoewel we de hele nacht over een zonnig ontbijt hadden gedroomd was de
ochtend zelf minder zonnig. Toen het plots begon te regenen waren we gedwongen
ons te verplaatsen naar binnen. De regen was niet volledig negatief. De tocht naar
huis was plots zeer kleurrijk want er waren namelijk overal salamanders! Terug
aangekomen bij het motel was het tijd voor het middagmaal: bokes met spijs
waaronder iets paté achtig uit blik genaamd carne porc. René wou er niet van eten
omdat hij het voor ’s avonds wou sparen. Na het middagmaal was er geen activiteit
gepland dus besloten we met het busje naar het kleine stadje te gaan aan de voet van
de berg. Daar zijn we naar de goedkope supermarkt gegaan en hebben we in een
kraampje langosi en gogosi gegeten: langosi is een grote gevulde oliebol (vulling
varieert van kaas naar confituur) en gogosi zijn minioliebollen met suiker:
overheerlijk! Na onze citytrip gingen we terug naar het motel waar we een pingpong
toernooi hielden met onze gidsen Otto en Marius en later nog een kaartje legden
voor het slapengaan.
Woensdag 5 april
Een stevig ontbijt met bokes
was de voorbereiding op de
speciale activiteit van de dag:
grotverkenning!
Maar
eerst….een gladde tocht
richting de grot. Na ongeveer
een uur wandelen kwamen
we bij de grot en aten we
onze Lion als mentale
voorbereiding.
Met
de
koplamp
op
en
vol
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verwachting gingen we binnen in de grot. We zagen stalagtieten, stalagmieten,
vleermuizen, botten van prehistorische beren en vooral veel stenen. Na de
interessante verkenning gingen we terug naar het motel en genoten we van het
middagmaal. Wat een digestief pingpong matchke zou moeten geweest zijn, liep snel
verkeerd af. Leeuw en Ouistiti speelden dubbel tegen de gidsen Marius en Otto en
Leeuw zwaaide zeer wijd met zijn pallet, zo wijd dat Ouistiti er een opmerking over
maakte: “Moet gij altijd zo wijd zwaaien?” Leeuw: “Ik zwaai toch niet wijd” Ouistiti:
“Jawel gij zwaait ZO” *pats* Ouistiti zwaaide wijd, maar in de hoogte i.p.v. in de
breedte, en hij raakte een gloeilamp die in duizend stukken uit elkaar spatte.
Na dit avontuur was het tijd voor de
namiddagactiviteit:
rapel
en
rotsklimmen. We begonnen met rapel
wat zoveel betekent als afdalen van een
hoge rots met een touw. Daarna was er
nog wat tijd over voor rotsklimmen voor
degene die wouden. Toen we
terugkwamen van dit alles was het al
tijd voor het avondeten: heerlijke nasigoreng! Met onze buikjes vol begaven
we ons opnieuw naar de pingpongzaal
waar
we
deze
keer
een
bierpongtoernooi deden met als
winnaars Otto, Marius en Dirk. Toen dit
gedaan was was het alweer tijd voor
bed
Donderdag 6 april
Na de oefenronde gisteren was het
vandaag tijd voor het echte werk:
canyoning. Met veel moeite sleurden
we onszelf in de wetsuits en na een
korte rit en een lastige wandeling begonnen we eraan. Vanaf we in het water gingen
werden de wetsuits plots veel comfortabeler. We daalden af via hoge watervallen en
gladde rotsen maar uiteindelijk haalden we het. We bereikten de rivier beneden en
vanaf daar konden we gewoon in onze pakken drijven naar de auto. Met veel moeite
trokken we onze wetsuits uit en reden we terug naar het motel. Hoewel er in de
planning stond om nog een wandeling te maken naar een waterval hebben we die
verplaatst naar de volgende dag door het slechte weer. We besloten dan maar
binnen te blijven en Time’s up te spelen wat werd gewonnen door het team van
Koedoe, Otter en Leeuw. Hierna was het tijd voor een speciaal avondmaal: barbecue!
Na dit heerlijke maal speelden we nog wat kaartspelletjes en dan was het al weer tijd
om te gaan slapen.

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – MEI 2017 TOT SEPTEMBER 2017
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: BASTIAENS SAM – KORTEBOEKEN 23 – 9930 ZOMERGEM

43
Vrijdag 7 april
Aangezien het onze vrije dag was konden we wat uitslapen. Zo konden we fris
vertrekken op de wandeling die eigenlijk gisteren gepland was. Op weg naar de
waterval kwamen we een kudde schapen tegen met 3 honden die hun begeleidden. 2
van deze honden bleven ons maar volgen, zelfs tot de waterval. Over de waterval
gesproken: met de zon er op en de bergen op de achtgrond was het een prachtig
zicht en de lastige wandeling zeker waard. De honden volgden ons trouw terug tot bij
hun kudde en we reden onmiddellijk door tot een stadje naast de Donau. Hier aten
we pizza en gingen we naar een supermarkt waar we onze laatste lei opdeden. Op de
terugweg bezochten we een zeer strikt klooster met zilverkleurige daken. We
vertrokken snel terug naar het motel om ons avondeten te nuttigen en vlug in ons
bed te kruipen. De volgende morgen was het immers vroeg dag.
Zaterdag 8 april
Nog half slaapdronken strompelen we om 4u ’s ochtends naar het busje. Van de rit
zelf herinner ik me niets meer omdat ik aan het slapen was maar op het vliegveld zelf
was het weer hetzelfde: sommige valiezen zaten te vol en wogen teveel. Bovendien
hadden we nog een zak met eten die op moest. Deze keer slopen er geen messen
door het gaas en de zak eten werd vlug verorberd. De vlucht zelf was rustig met af en
toe wat turbulentie en na nog een broodje in de luchthaven van Charleroi was het tijd
om afscheid te nemen van Jakhals die rechtstreeks van het vliegveld op skireis
vertrok. Na nog een korte autorit kwamen we aan in Wondelgem en werden er al
meteen nieuwe plannen gesmeed, maar tot dan was dit het verslag van yourstruly.
Tot op groot kamp!

Animerende Ouistiti
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Programma Seniors
Zaterdag 6 mei 2017, 10u00-17u30
We doen een stadsspel! We verzamelen om 10u00 aan de muze
Zaterdag 13 mei 2107, 14u00-17u30
We zullen allen onze kookkunsten eens bijschaven (voor eventueel in de nabije
toekomst kok & gastheer) en vooral om daarna lekker te eten.
Zaterdag 20 mei 217, 14u00-17u30
Ook sjorren, knopen en morse moeten onderhouden worden, zeker nu de
zomervakantie nadert. Totem… kleine reminder.
Zaterdag 27 mei 2017
Geen vergadering
Zaterdag 3 juni 2017
Geen vergadering
Vrijdag 9 juni 2017, 19u00-22u00
Opnieuw starten de avondvergaderingen (youknowthedrill), veel spelletjes en
chillingz.
Vrijdag 16 juni 2017, 19u00-22u00
Kampprogramma plannen en plannen maken voor onze constructies.
Zaterdag 24 juni 2017, 10u00-17u30
Laatste vergadering dus openen om 10u00, alles is hier nog mogelijk !
30 juli – 16 augustus 2017
Grootkamp!
Zaterdag 2 september, 14u00-17u30
Gemotiveerde Leeuw
Michiel Dutrieue
Hoofdmonerator Seniors
leeuw@dezwaluw.org
Tel.: 0498/49.45.41
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