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Uw partner voor service en verkoop van elektrische fietsen E-move
Vanaf 2011 verdeler van elektrische bakfietsen
Herstelling fietsen alle merken
Verhuur van materiaal voor tuin, bouw en industrie
Alle aluminium en metaalconstructies
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We zijn al toegekomen aan het derde en laatste boekje van het scoutsjaar. We
hebben een aantal zeer succesvolle kampen en activiteiten achter de rug, en met de
laatste leuke vergaderingen en een ongetwijfeld spetterend groot kamp die er
aankomen eindigen we met een knal!
Onze eerste activiteit van het jaar was de beenhespavond. Op dit nieuwe concept
hadden we een mooie opkomst, en ik hoorde alleen maar positieve opmerkingen
over het overvloed aan keuze in groentjes en pasta’s bij de zeer lekkere beenhesp.
Kinderen werden geëerd, obers werden vastgeklampt, prijzen werden gewonnen op
de tombola, kortom het was zeer gezellig.
Nog geen week later was het tijd voor onze tweede Happy Hour. Na het succes van
de vorige editie werd de zaal vergroot, en nog beter ingekleed met onder andere een
groot LED scherm. Er waren veel scoutsgroepen langsgekomen, en het ziet er naar uit
dat dit zal uitgroeien tot iets zeer moois! Ik bedank hier graag de leidersgroep voor,
en met name Fret en Mustang voor de vlotte organisatie, zonder hen zou dit nooit
lukken.
We waren nog maar bekomen of twee weken later vertrokken we op paaskamp, deze
keer nog eens naar Opitter-Bree. Door het alweer groot aantal deelnemende kindjes
(we waren met 140!) was het een beetje puzzelen met de slaapplaatsen, en moesten
de VG’s in tenten slapen in een hangar die we mochten gebruiken. Geen probleem
voor die mannen en vrouwen! We hebben de gewoonte dat iedereen meehelpt bij de
afwas, dus ook de kinderen, maar we konden ter plaatse een industriële vaatwasser
gebruiken waardoor alle kinderen langere siësta’s konden houden en dus ook meer
konden spelen. Iedereen was hierover zo enthousiast dat we er eentje zijn gaan
kopen voor in ons lokaal . De evaluaties die ingevuld worden op het einde van het
kamp toonden aan dat ook de kinderen het een zeer leuk kamp vonden, wat je ook
kan zien op de vele foto’s op onze website. Verderop dit boekje kan je ook de
verslagen lezen van al de beleefde avonturen.
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De JVG’s en VG’s hadden zin in meer, dus zijn er nog 2 dagen langer op uit getrokken
op een andere locatie. Hier hebben ze veel praktische technieken geleerd en
toegepast, hetgeen gecombineerd met een zeer goede sfeer zorgde voor een tof
weekend.
Om onze leidersgroep van alle capaciteiten te voorzien houden wij 2x per jaar een
leidersweekend. Voor die in de lente gaan we de laatste jaren steeds op verplaatsing,
deze keer naar Retie. Aangezien de VG’s onze toekomstige leiders zijn gaan zij ook
mee, dus het was een drukke paasvakantie. De stam heeft nog eens alles uit zijn kast
gehaald om de leiding te verwennen, en met de technische cursussen (Touw)bruggen
bouwen en Woudloper was het een geslaagd weekend.
Maar we kijken uiteraard ook naar de toekomst: het Groot Kamp! De Lommelse
bossen, meer bepaald het Kattenbos, staan ter onze beschikking om het te vullen met
joelende en spelende kindjes. Dit jaar spelen zij opnieuw in het thema “Ridders en
Jonkvrouwen”, meer daarover hieronder. Het kamp begint op zondag 3 augustus,
hetgeen ook de bezoekdag is. Iedereen is welkom om, na zijn kroost af te zetten, te
blijven en genieten van onze uitgebreide BBQ. Zij die willen krijgen ook een
rondleiding en kunnen alle kampen bekijken. Deze waren dan ook 7 dagen in opbouw
en zijn serieus de moeite! Met balken die wij zelf uit een bos gaan halen (wij helpen
hier bij het selectief uitdunnen van bossen), sjortouw en veel mankracht bouwen wij
onze zithoeken, poorten, en zelf eettafels en vuurtafels voor de oudere takken. Het
kampterrein wordt dan verder aangevuld met heel veel tenten, wat ervoor zorgt dat
elk jaar het bezoek serieus onder de indruk is. Het is dan ook niet voor niets dat alle
foto’s in de flyer van de jeugdcamping te Kattenbos allemaal van onze eenheid zijn.
Alle info en details voor dit kamp volgen in onze kampfolder die er binnenkort
aankomt.
Wij kijken er alvast naar uit, en hopelijk jullie ook!

Eigenwijze Lama
Yoeri Lens
Eenheidsleider

lama@dezwaluw.org
0494/45.21.88
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Planning
Groot kamp
Periode:
- 1e periode: van maandag 28 juli tot en met donderdag 14 augustus.
Voor: leiders, VG's, PL's & HPL's van de JVG's (*) en Stam.
Prijs: €200 indien ingeschreven vóór 14 juli, €210 na 14 juli
(*) komen terug samen met de andere JVG’s op 13 augustus!
- 2 e periode: van zondag 3 augustus tot en met woensdag 13 augstus.
Voor: Een deel van de JVG's, Wolven en Teerpoten.
Prijs: €150 indien ingeschreven vóór 14 juli, €160 na 14 juli
- 3 e periode: van vrijdag8 augstus tot en met woensdag 13 augustus
Voor: Bevertjes
Prijs: €75 indien ingeschreven vóór 14 juli, €85 na 14 juli
Locatie: Jeugdcamping VVV, Kattenbos z/n, 3920 Lommel
Inschrijven kan op elke vergadering bij Lama, of bij voorkeur via overschrijving met
vermelding "Grootkamp + naam kind" op rekeningnummer BE40-0014-9451-4463.
Bezoekdag: zondag 3 augustus, van 11h tot 15h. Inschrijven voor de BBQ (12€ per
volwassene, 8€ per kind) kan tot 21 juli, bij voorkeur via overschrijving.
Details zoals steeds in de kampfolder !

Eerste vergadering 2014-2015
Zaterdag 6 september, vanaf 14h00 in De Muze
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Thema Groot Kamp
Een groot kamp heeft een thema nodig, en ook dit jaar is dat “Ridders &
Jonkvrouwen”. Haal je beste middeleeuwse kledij boven, want die prinsessen gaan
zichzelf niet redden van de draken! Of misschien kan het wel eens omgekeerd zijn?

(c) Lars Desomer
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Scoutsjaar 2014-2015
Voor zij die al vroeg de familievakanties willen plannen, hieronder is de jaarplanning
van 2014-2015.

september

oktober

november

december
januari

februari
maart

april
mei

juni

6
13
20
4
11
18
25
8
15
22
6
13
10
17
24
7
28
7
14
21
4
2
9
16
23
13
20
27

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

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

17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
29/okt
17h30
17h00
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h00
17h30
8/apr
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
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Een beetje geschiedenis
Jullie wisten het misschien nog niet, maar De Zwaluw heeft een rijke geschiedenis achter
zich: al sinds 1946 kleuren onze blauwgele dassen het Gentse straatbeeld! Het leek ons
daarom interessant om nog eens in de annalen van de Zwaluw te graven en daar vonden wij
onderstaand tekstje van de toenmalige/eerste eenheidsleider Trouwe Roek. En wat blijkt,
vroeger was het precies minstens even plezant als nu. Maar lezen jullie vooral zelf verder...
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Artikel Bevertjes Paaskamp 2014
Maandag 7 april

Het was alweer eens tijd om met de bevertjes op paaskamp te vertrekken. Voor de
meeste was het hun eerste echt keer zonder mama en papa. Al rap was het 08.00,
tijd om te vertrekken dus richting de trein. Allemaal nog eventjes afscheid nemen van
de mama en de papa en daar gingen we dan richting Bree. Het was een hele lange
treinrit met wat over en weer gestap. Niet waar Keeo? (Zo had Keeo de bevertjes
laten afstappen terwijl het eigenlijk niet nodig was met alle valiesjes,Keeo toch) Na
een langer treinrit kwamen we eindelijk aan in Neerpelt, daar stonden Lama en Hert
ons al op te wachten om ons richting Bree te brengen. Allemaal in de auto en daar
ging onze autorit naar Bree. Na een halfuurtje kwamen we aan, het was net kwart
voor 12 dus tijd om onze buikjes te vullen. Eerst even nog onze lieftallige leidsters
Malac en Bulle begroeten en dan samen onze buikjes vullen. We kregen lekkere
rodekool met aardappeltjes en worst, de bevertjes lieten hun buikjes vullen, als
dessertje kregen ze nog een lekkere chocomousse (waar bij sommigen de
chocomousse tot aan hun neusje ging).
Het was alweer tijd om onze bedjes te installeren en al ons materiaal op ons bed te
leggen.Zoals Linus zei: “Bulle ik heb een lampzak mee”, waarmee hij bedoelde een
zaklamp. Toen de bevertjes uit hun bedje kwamen na het middagdutje stond heksje
Diddlina hun op te wachten. Haar bezem was uit elkaar gevallen boven Bree en de
heks kwam hulp vragen. Na hier en daar wat opdrachtjes te doen had heksje Diddlina
haar bezem terug en kon ze terug naar Diddleland vliegen. Terwijl de bevertjes
afscheid namen gingTic-Tac om het 4-uurtje, pannekoeken mmmmm.
Na onze buikjes te vullen begonnen we met het voorbereiden van onze paasshow,
dansen dansen dansen, dat konden de bevertjes goed. Na 1 uurtje zware inspanning
mochten we alweer onze voetjes onder tafel schuiven. Na het eten kregen de
bevertjes een klein verhaaltje te horen van onze lieve leidster Tic-Tac.
De tijd vloog voorbij en voor we het wisten was het al snoepjes tijd, mmmmm
heerlijke veters, de bevertjes kregen 3 kleurtjes en smullen dat ze deden. Nog even
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een wandeling maken voor we in bed kruipen, maar daar kruiste ons al gauw een
elfje, haar stafje was kapot geraakt en ze kon niet meer toveren. Dus de bevertjes
mochten weer al hun moed bij elkaar rapen om samen met de elf naar de
verschillende postjes te gaan in het donkere bos, maar zoals we onze bevertjes
kennen zijn zijn hele stoere dappere bevertjes en dus voor niks bang :) Na hun
avontuur was het tijd om onze oogjes te sluiten. Allemaal in hun bedje en de
bevertjes konden naar droomland vertrekken, tot morgen bevertjes.
Dinsdag 8 april

De dag begon met 'Opstaan bevertjes' dat door Keeo door de kamer werd geroepen.
De bevertjes mochten opstaan en hun kleertjes aandoen. Toen de bevertjes klaar
waren verzamelden we allemaal buiten om nog even een kleine turnles te doen die
door Keeo was voorbereid. Allemaal onze beentjes en armpjes losmaken en we
konden alweer onze buikjes vullen. Heerlijk rozijnbrood met melk en dat smaakte bij
de bevertjes.
Na het ontbijt was het alweer tijd om onze dag te vullen. Vandaag was het de grote
dag het was namelijk de dag van de paasshow, dus er moest nog veel geoefend
worden. Maar voor we konden oefenen moesten de bevertjes nog een kleine
inspectie doen, en wat houdt dat nu weer in bevertjes? Jaja, jullie moesten jullie
bedjes enzo opmaken en als jullie dit foutloos konden kregen jullie puntjes. Alles was
opgeruimd en de bevertjes mochten even een halfuurtje vrij spelen. Al rap werden er
kampjes gebouwd in het grote bos, en konden we overgaan tot wat kleine spelletjes,
zo speelden we dikke bertha, tikkertje, schipper mag ik overvaren.
Genoeg gespeeld, nu moesten we even hard oefenen voor de show want er moest
nog veel gebeuren. De bevertjes gingen in actie en begonnen te dansen.Na vele
danspasjes te leren hadden onze buikjes heel veel honger gekregen dus tijd om aan
te schuiven dan maar. Heerlijke spinaziepuree met varkenshaasje mmm wat was dat
lekker en als afsluiter nog een lekker yoghurtje. Na het eten terug even in ons bedje
kruipje om ons eten te laten zakken.
Tijd om weer eens wat te gaan spelen, plotseling was de paashaas daar maar die was
niet gelukkig.Zij was al haar paaseieren kwijt dus kon dit jaar geen paaseitjes uitdelen,
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dat maakte haasje heel verdrietig want er waren dit jaar geen stoute kindjes
geweest.De bevertjes moesten haasje helpen om de paaseitjes terug te verzamelen,
en na veel gestap en gespeel had haasje haar eitjes terug en konden ze verdeeld
worden.Omdat de bevertjes zo goed hun best hadden gedaan kregen ze er al 2,
derest volgde nog zei haasje. Tijd om afscheid te nemen van haasje en ons terug naar
ons nederig chaletje te begeven.
Nog een paar uurtjes en het was tijd voor de paasshow dus nog even oefenen
geblazen. Eerst nog even een boterham eten en dan ons klaarmaken voor de show.
Het was zover, tijd voor de paashow.Iedereen nam plaats in de zaal en de show kon
beginnen. Onze presentators van de avond was onze lieftallige teerpootleiding. Zij
hadden een toffe show tussen de scouting en cubbing georganisseerd. Na vele liedjes
was het tijd voor de bevertjes om hun show op te voeren, dansen maar bevertjes.
Het was afgelopen, de bevertjes hadden hun dansje gedaan en konden weer verder
kijken naar de rest van de show. Daar was het moment dan, de paashaas was
langsgeweest en alle kinderen kregen hun zakje paaseitjes.Nu zal je denken “smullen
maar”, maar voor de bevertjes was het al een hele lange dag geweest dus het was tijd
om in hun warme bedje te kruipen. Slaapzacht bevertjes.
Woensdag 9 april

De grote dag was aangebroken, de bevertjes hadden een leuk kamp gehad, maar
toch waren er hier en daar al wat traantjes geweest voor de mama's en papa's. Het
was bijna tijd om naar huis te gaan, maar eerst zoals altijd moesten de kindjes gewekt
worden. Daar was Bulle dan “opstaan bevertjes” klonk het in de kamer, rap de
kleertjes aan en we konden aan de turnles beginnen. Na onze armpjes en beentjes
uitgestrekt te hebben konden we alweer aanschuiven om onze boterhammetjes op te
eten, mmm dit was lekker.
Na het ontbijt was het tijd om onze valiezen te maken, dat ging bij de één al wat
rapper dan de andere, maar na lang proberen lukte het de meeste hun valies te
maken. Nog even wat spelletjes spelen en we konden overgaan om de evaluaties te
maken, natuurlijk waren de bevertjes vol lof over het kamp en hadden ze veel te
vertellen, dus voor we het wisten was het alweer tijd om onze buikjes te vullen. Na
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onze lekkere hamburger was het bijna tijd om te vertrekken.Even nog kijken of er nog
afval lag en daar was de bus dan, we konden met z'n allen naar huiswaarts
vertrekken.
Hopelijk heeft iedereen zich zeer goed geamuseerd! Ik zou graag nog de stam
bedanken voor het lekkere eten, en de eenheidsleiding voor de vlotte organisatie van
het kamp.

Uw reporter ter plaatse
Zachtaardige Panda
Keeo
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Programma Bevertjes
Als je niet kan komen, gelieve Keeo te verwittigen via email op panda@dezwaluw.org
of via GSM op 0473/61.38.51
Wat brengen we steeds mee:
-een regenjas
-1 euro voor een koekje en drankje
- een buskaartje als de leiding dit vraagt anders niet
Zaterdag 03/05/2014: 14u00 tot 17u30
Soms mogen de bevertjes eens op tocht en dat doen we vandaag door even een klein
tochtje te maken in onze binnenstad, trek dus alle maal jullie stevige schoentjes aan
zodat we allen op tocht kunnen, eens zien of jullie ene tocht kunnen volgen op gebied
van sporen te volgen, dus bevertjes goed opletten is de boodschap. Vergeet allemaal
jullie 0,50 cent niet en een regenjas.
Zaterdag 10/05/2014: 14u00 tot 17u30
Jaja, vandaag zetten we onze mama's in de bloemetjes zoals jullie weten is het
moederdag, dus breng allemaal een schaartje en lijm mee en dan knutselen we snel
iets moois in elkaar. Vergeet allemaal jullie 0,50 cent niet en een regenjas.
Zaterdag 17/05/2014: 14u00 tot 17u30
We zijn bijna aan het einde van de VVHW nog een paar verhaaltjes te gaan dus
vandaag moeten jullie nog even goed opletten we zien het 5de deeltje. Vergeet
allemaal jullie 0,50 cent niet en een regenjas.
Zaterdag 24/05/2014: 14u00 tot 17u30
Zoals we de mama's in de bloemetjes zetten is het vandaag aan de papa, dus we
knutselen ook weer iets kleins in elkaar breng dus allemaal je lijm en schaar mee.
vergeet allemaal jullie 0,50 cent niet en een regenjas.
Zaterdag 31/05/2014
Geen vergadering
Zaterdag 07/06/2014
Geen vergadering
Zaterdag 14/06/2014: 14u00 tot 17u30
Omdat de examens aan de deur komen en er niet zoveel leiding aanwezig is plannen
we vandaag een filmpje in, dus bevertjes vandaag doen we het rustig aan en kiezen
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we een filmpje om naar te kijken. Vergeet allemaal jullie 0,50 cent niet en een
regenjas.
Zaterdag 21/06/2014: 14u00 tot 17u30
Zoals sommigen van ons misschien al weten werken wij op groot kamp rond een
thema wat houdt dat in dat we allemaal een kostuumpje moeten dragen tijdens de
spelletjes, dus vandaag maken we een kostuumpje. Breng dus allemaal een witte Tshirt mee vandaag. vergeet allemaal jullie 0,50 cent niet en een regenjas.
Zaterdag 28/06/2014: 09u30 tot 17u30
Vandaag is het alweer de laatste vergadering van het jaar dus we hebben een grote
verrassing voor de kindjes breng dus allemaal 15 euro mee, we spreken af aan Gentsint pieters. vergeet allemaal jullie 0,50 cent niet en een regenjas + je lunchpakket.
GROOTKAMP 08/08/2014 – 13/08/2014 (Voor meer info zie kampfolder)
Zaterdag 06/09/2014: 14u00 tot 17u30
Het nieuwe scoutsjaar begint, we verwelkomen de eerste bevertjes. Natuurlijk spelen
we ook vele kleine spelletjes.
Keeo
Zachtaardige Panda
Joyce De Boever
Takleidster van de Bevertjes
panda@dezwaluw.org
0473/61.38.51
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Artikel Teerpoten Paaskamp 2014
Zaterdag 5 april
Zaterdagochtend was het zover, paaskamp stond weer voor de deur en alle
teerpootjes stonden flink uitgerust klaar en gingen 5 mooie dagen tegemoet! Maar
voor we konden beginnen hadden we een toch wel langdurige busrit die gereden
moest worden. Gelukkig konden de kindjes naar een toffe film kijken, zo ging de tijd
veel sneller.
Eenmaal aangekomen aan het kampterrein de Melkweg in Bree, Limburg, pakten de
teerpoten hun valiezen en werden ze naar hun kamer begeleid. Met groot plezier
merkten ze dat ze allemaal in één grote kamer lagen, zo konden ze allemaal gezellig
samen slapen ’s nachts. Maar dat waren gedachten
voor later, want het was pas middag en ze hadden
nog een toffe dag voor de boeg. Om zich hierop
voor te bereiden, aten we eerst ons lunchpakket
op. Toen de buikjes van de teerpoten rond waren,
was het tijd voor een korte siësta. Al te stil waren
de kindjes toch niet, dus ze waren dan ook blij dat
de siësta even later weer voorbij was.
Ze werden naar buiten gebracht waar ze in uformatie moesten staan, tot ze plots hevig gekibbel
hoorden. Daar kwam Piet Piraat aan, gevolgd door
Esmeralda en Stien Sterk. Piet vertelde dat de twee
vrouwelijke piraten allebei verliefd waren op hem,
en dat daardoor hevige ruzies ontstonden. Meteen begonnen de lovers aan Piet
Piraat zijn mooie outfit te sleuren, en hij moest bijna smeken voor hulp aan de
teerpootjes. Natuurlijk stemden onze moedige minipiraatjes in! De groep werd
verdeeld in twee, het eerste team: team Stien, het andere Team: Team Esmeralda.
De bedoeling was dat de kindjes een teerpootje kozen van het andere team, om zo
tegen elkaar te kunnen ‘strijden’. Strijden deden ze door opdrachtjes bij Piet Piraat,
Berend Brokkepap, Steven Stil, Esmeralda of Stien Sterk te vervullen. Wie die
opdracht won, verdiende dan een puntje voor hun team. Na een spannende strijd
won het team van Stien, hoera! Piet Piraat bedankte de teerpootjes en vertrok met
zijn nieuw lief.
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De kindjes konden nu gerust genieten van hun vieruurtje. Na deze smulpartij kregen
de teerpootjes les over hoe een kamp liep, hoe ze zich moesten gedragen, en andere
praktische regeltjes… Nu dit toch eerder zware stukje achter de rug was konden ze
aan tafel. Na te hebben gezongen en gebikt kregen ze een fantastisch gerechtje
voorgeschoteld, nasi goreng. Heerlijk!
Nu iedereen verzadigd was, konden de kindjes luisteren naar een mooi verhaaltje. Ze
kregen ook hun kantine en werden dan naar buiten gebracht. Toen Mang en Mor aan
kwamen lopen, zeiden ze dat de teerpootjes vroeg in bed moesten. Het was immers
een heel lange dag geweest was. Maar plots werd Mang gegrepen door gemene
ontvoerders. Het zou dus nog een lange nacht worden, want de teerpootjes wouden
natuurlijk Mang terugvinden! Na te passeren bij een professor, een wijze oude man,
en kwaadaardige tikkers vonden ze Mang terug! Nu konden de kleintjes met een
gerust hart in bed kruipen. Het was een vermoeiende en lange dag, geen wonder dus
dat alle kindjes al snel in dromenland waren. Een geslaagde eerste dag!
Zondag 6 april
Lichtjes werden de kindjes gewekt en met een stevige turnles, gegeven door Mor,
werden alle spieren goed losgemaakt. Met een stevig ontbijtje konden we de dag
goed inzetten. Na het smullen was het tijd voor een handig techniekje: kleren
opvouwen. De kindjes kregen dit goed onder de knie en de leiding was uitermate
trots! Vooral Tuur Boogaerts en Mette Expeels blonken uit. Omdat de tanden stevig
en mooi moeten zijn, gingen we snel onze tanden poetsen.
Na het hygiënische onderhoud was het tijd om onze techniek opvouwen in praktijk te
gebruiken: de teerpoten moesten hun inspectie voorbereiden. Dit was al heel wat
minder dan even geleden bij de techniek. Vooral Max Albers was blijkbaar nogal
verward, geen probleem Max, volgende keer beter! De teerpootjes mochten al hun
foutjes in hun inspectie verbeteren en zich klaarmaken voor morele opvoeding. Mor
ging ons iets meer vertellen over pesten, iets wat blijkbaar bij de teerpootjes op
school ook vaak gebeurt. Iedereen was zeer open en ze luisterden ook goed naar
elkaar. Ze beloofden elkaar dat ze nooit meer mensen zouden pesten.
Na dit diep gesprek oefenden we al wat voor de paasshow. Dit jaar deden we een
dansje op allemaal leuke liedjes, zoals onder andere het Vliegerlied en de Move tegen
Pesten. Al snel bleek dat Louie Delcourt een enorm danstalent is! Na al wat te
hebben gedanst konden we aan tafel gaan. Wat schafte de pot? Macaroni! Er werd
dus alweer veel gegeten, vooral door Jonas van Troys, die zeker 3 keer opnieuw is
gaan halen! Iedereen had zich goed volgestopt, het was dus tijd voor een siësta!
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Na deze korte rustpauze stonden de teerpootjes buiten te genieten van het mooie
weertje, tot er een droevige paashaas passeerde. Hij vertelde de teerpootjes dat al
zijn eitjes gestolen waren. Denkend aan die arme paashaas (maar vooral aan zijn
chocolade-eitjes) gingen de kinderen mee op pad om de mand met paaseieren te
vinden. Na het verzamelen van enkele aanwijzingen wisten de kinderen de eitjes
terug te vinden. De paashaas was zo gelukkig en dankbaar dat hij al zijn eitjes aan de
teerpootjes gaf! Dat konden ze opeten als vieruurtje, super! Hierna konden de
kindjes hun chocomonden af gaan wassen, samen met de rest van hun lichaam, want
zo een dag op kamp kan je behoorlijk vies maken. Tijd voor nog wat kleine spelen
voor het avondeten. Pang was een spelletje dat toch fel begeerd werd door de
kindjes!
Het avondeten werd snel binnengespeeld zodat ze
naar het vervolg van het verhaaltje konden
luisteren. De teerpootjes wouden net in bed
kruipen, toen ze plots geroepen werden door Mega
Mindy! Ze zei dat ze haar krachten kwijt was, en
vroeg aan de teerpoten om ze terug te gaan
verdienen. Dit deden ze door sterren te verzamelen
bij verschillende opdrachten zoals dasroof bij Toby
en de Commissaris. Toen al de sterren verzameld
waren kon Mega Mindy weer boeven gaan vangen
en de teerpoten konden ook weer veilig in hun
bedje kruipen. Slaapwel!
Maandag 7 april
De teerpoten werden gewekt om weer aan de dag te beginnen. Ze kregen zoals de
gewoonte luidt een turnles door Mang. Aan tafel aten we boterhammetjes en
vervolgens maakten de kinderen hun inspectie, dit keer al succesvoller dan de dag
ervoor! Omdat ze het zo goed gedaan hadden, was het tijd voor een superleuk
onderdeel: de sportproeven. De teerpootjes konden zich goed uitleven en de
competitiviteit kwam in sommigen naar boven! Alle jongens en meisjes haalden
goede tijden (behalve Briek Deleu die spijtig genoeg gevallen was tijdens zijn
honderd meter).
Na deze vermoeiende activiteit was het tijd om toch nog onze paasshow zeer grondig
te oefenen, want hij kwam al gevaarlijk dichtbij. De kindjes deden daarom ook hun
uiterste best! Vooral Louie Delcourt die het Vliegerlied compleet van buiten kon en
Max Albers die toch wel het hele rapstukje van de Move tegen pesten kon, blonken
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opnieuw uit! Na al die dansmoves waren de TP’s toch hongerig geworden, tijd voor
ons middageten dus, met de daarna volgende siësta uiteraard. Nu hadden ze ook de
tijd om de brieven van mama, papa, oma of opa te lezen en die dan te
beantwoorden.
Plots werden ze naar buiten geroepen
en wie stonden daar? Paasje en Haasje,
twee haasjes die de hulp nodig hadden
van de TP’s. Hun vriendin Chocolaatje
was ontvoerd door Bad Bunny! De TP’s
gingen dus op jacht in het bos naar dat
slechte konijn, en wisten Chocolaatje te
bevrijden. Zo konden de haasjes
gerustgesteld terug naar het paasbos.
Nu kregen ze de tijd om zich te wassen,
zodat ze snel nog konden oefenen voor de paasshow. Dit verliep allemaal heel
vlotjes, dus we konden op tijd aan tafel schuiven om van ons avondeten te genieten.
Vervolgens nog even zingen in de zangles, om daarna de kantine te verorberen en
naar buiten te gaan voor een rustig avondje.
Maar ze schrokken zich een hoedje toen ze daar een afgrijselijke man zagen komen,
met een verminkt gezicht. Zijn vrouw, Smala, had hem per ongeluk zeer lelijk
gemaakt. Ze vroegen de hulp van de teerpoten, die instemden. Ze deden opdrachtjes
bij een musicus, een bosbewaker, en moesten sluipen voor de anti- liefdestrol. Ze
wisten de spreuk te verbreken en de lelijke man werd terug de schone jongen van
vroeger. Zijn vrouw was zeer blij en bedankte al de teerpoten met heel haar hart. De
moedige teerpootjes waren toch een beetje moe en kropen in het hooi. Ze moesten
goed uitgerust zijn voor dinsdag, want dat was een grote dag. De paasshow kwam
dichter en dichter!
Dinsdag 8 april
De teerpootjes werden gewekt en dachten maar aan één ding: de paasshow is
vandaag! Er moest dus veel geoefend worden en daar waren ze zich ook wel van
bewust! Ze deden goed de turnoefeningen mee van Pytha, aten flink hun ontbijtje op
en repten zich naar hun inspectie die ze zo goed mogelijk voorbereidden. Na de
controle begonnen we meteen met de paasshow te oefenen en bij te scherpen. Dit
duurde toch wel even, en na het middageten begonnen we er meteen weer aan, zo
veel werk hadden we nog! Natuurlijk kregen ze wel een welverdiende siësta!
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Toen kregen de kindjes even vrijspel, onder toezicht van Raksha en Pytha, omdat de
leiding nog wat moest werken aan de presentatie van de paasshow. Briek Deleu
waarschuwde Jan Meyskens ervoor dat hij moest stoppen met de waterkraan te
spelen, “want hij was bijna leeg!”. Omdat we wat vroeger aten door de paasshow
kregen de kindjes vandaag geen vieruurtje, omdat ze anders te vol zouden zitten voor
het avondeten. Zo gezegd, zo gedaan, de teerpoten kregen enkel melk. Sommigen
protesteerden, maar al snel gaven ze op en genoten ze van hun bekertje verse melk,
gekregen van een plaatselijke boer. Lekker! Om er stralend uit te zien op de
paasshow, wasten de teerpoten zich grondig.
Al snel brak de generale repetitie aan.
Gelukkig verliep alles goed en we waren
officieel helemaal klaar om te schitteren
op de paasshow. We aten ons
avondeten op, en besproken nog de
laatste details. De teerpoten hadden
allemaal een beetje stress, vooral Louie
Delcourt, die wel vrij laat besefte dat hij
moest zingen voor de hele scouts. Maar
toen het daadwerkelijk zover was, was
de angst al verdwenen. Alle teerpootjes hebben zeer goed gedanst, en het was een
geslaagde paasshow voor onze tak. De kindjes mochten voor een keer iets later
opblijven zodat ze de hele paasshow konden uitkijken, maar toen hij gedaan was
sprongen ze snel allemaal onder de lakens. Ze konden niet wachten tot morgen, want
dan zagen ze hun teergeliefde ouders terug.
Woensdag 9 april
Opstaan! Het was de laatste dag en er moest nog veel gedaan worden. Eerst en
vooral een toffe turnles en een rozijnenbroodje. Daarna mochten de kindjes hun
valies beginnen maken, natuurlijk met de hulp van de leiding, die altijd paraat stond
om de slaapzak in het slaapzakzakje te steken. De zware valiezen werden naar buiten
gedragen, en er werd nog wat gevoetbald met Pytha en Hathi, terwijl de andere
leiding de kamers controleerden op vergeten spullen. Het verloren materiaal, dat
voornamelijk bestond uit zeer hard stinkende sokken, werd verzameld en uitgedeeld
aan de eigenaars.
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Toen restte ons enkel nog de Dag der Raden. Dit is eigenlijk een verslagje van het
kamp, wat de kindjes leuk en minder leuk vonden, het bespreken van het eten en het
terrein, enzovoort… Sommige teerpoten vinden het echter niet genoeg om te
vertellen wat ze leuk vonden, en daarom vond Stern De Hoon allemaal speciale
bewegingen uit om te tonen hoe leuk hij het kamp wel vond! Dit verliep vlot, dus we
waren snel klaar.
Nu moesten we gewoon wachten op de
bus. Eenmaal die aangekomen was,
konden we op weg naar huis. De
teerpootjes zeiden Limburg vaarwel en
reden terug huiswaarts. De filmspeler
was jammer genoeg kapot dus we
moesten de tijd vullen met lezen of
slapen. Na een tijdje begon het
landschap er al wat bekender uit te zien,
en van zodra de Brico-toren zichtbaar
werd, stonden de teerpootjes te popelen om uit te stappen. De busdeuren gingen
open en de TP’s vlogen in de armen van hun ouders. Ze konden niet wachten om al
hun kampavonturen te vertellen!
Paaskamp 2014, geslaagd! Wij bedanken dan ook graag alle STAM en de
eenheidsleiding die dit kamp mogelijk maakten voor ons, want zonder hen zou het
nooit zo lekker en leuk geweest zijn. Bedankt voor het leuke kamp en hopelijk hebben
we evenveel plezier op ons grootkamp deze zomer!
Uw reporter ter plaatse,
Pytha
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Programma Teerpoten
Als je niet kan komen, gelieve Raksha te verwittigen via email op
hinde@dezwaluw.org of via GSM op 0473/57.14.30.
Wat brengen jullie ELKE week mee?
 een donkere regenjas
 50 eurocent voor de cola en eventueel 50 cent voor een koekje
 het mowgliboekje
 Lunchpakket als de vergadering om 10u begint
Zaterdag 03/05/2014: 10u00 tot 17u30
Vandaag spijzen we onze teerpotenkas zodat we nog veel leuke dingen kunnen doen
dit jaar. We trekken dus de stad in met lekkere snoepzakjes die we zelf vullen in de
hoop dat veel mensen ons willen steunen. Zorg dus allemaal dat jullie uniform pico
bello in orde is!
Zaterdag 10/05/2014: 14u00 tot 17u30
Deze zaterdag trekken we naar ons terrein in Wondelgem om in het bos te ravotten.
Vergeet zeker jullie tramkaart niet! Daarnaast breng je best ook een centje voor een
cola en een koek mee.
Zaterdag 17/05/2014: 14u00 tot 17u30
Niet zo heel ver van De Muze is er een heel leuke speeltuin die we dringend eens
onveilig moeten maken! We trekken vandaag dan ook naar de Groene Vallei om er te
gaan spelen. Vergeet geen geld mee te brengen voor een cola en een koekje.
Zaterdag 24/05/2014: 14u00 tot 17u30
Vandaag trekken we met 1 ei rond, in de hoop dat iemand dat ei wil ruilen voor iets
lekkers! Omdat we hopelijk heel wat lekkere dingen zullen verzamelen, zullen we
geen geld voor een koekje nodig hebben. Wie graag een cola wil, moet hier natuurlijk
wel aan denken.
Zaterdag 31/05/2014
Geen vergadering
Zaterdag 07/06/2014
Geen vergadering
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Zaterdag 14/06/2014: 14u00 tot 17u30
Deze zaterdag staat er niks speciaal op het programma. We spelen gewoon heel veel
leuke spelletjes! Vergeet geen centjes mee te brengen voor een cola en een koekje.
Zaterdag 21/06/2014: 14u00 tot 17u30
Voor de teerpootjes die mee gaan op grootkamp deze zomer wordt het een heel
belangrijke vergadering! We maken onze themakledij en bereiden ons helemaal voor
op het kamp. Wat jullie moeten meebrengen om een mooi kostuum te maken laten
we nog weten, maar vergeet zeker geen geld mee te brengen voor een cola en een
koekje.
Zaterdag 28/06/2014: 09u45 tot 17u30
Helaas is het vandaag al de laatste vergadering van het scoutsjaar  Maar niet
getreurd, we sluiten deze vergadering af in stijl met een heel leuke verrassing. Waar
we naar toe gaan zeggen we natuurlijk nog even niet, maar wat jullie zeker niet
mogen vergeten is: een lunchpakket en 20€. We verzamelen al om 9u45 aan het
station St-Pieters en sluiten daar ook af om 17u30. Wees zeker op tijd!
GROOTKAMP 03/08/2014 – 13/08/2014 (Voor meer info zie kampfolder)
Zaterdag 06/09/2014: 14u00 tot 17u30
Het is alweer de 1ste vergadering van een nieuw scoutsjaar! We verwelkomen veel
nieuwe teerpootjes en leren elkaar beter kennen aan de hand van leuke spelletjes.
Breng zeker centjes mee voor een cola en een koekje..

Raksha
Scherpzinnige Hinde
Renée Mortier
Takleidster van de Teerpoten
hinde@dezwaluw.org
0473/57.14.30
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Artikel Wolven Paaskamp 2014
Zaterdag 5 april
Het was weer eens tijd voor het tweede kamp van het jaar namelijk het paaskamp!
Iedereen was om 8u30 op het
terrein aanwezig zodat we om 9u
konden vertrekken. De ouders
uitzwaaien en daar gingen we. Het
terrein was ditmaal niet ons
vertrouwde Balen/Olmen, maar
een terrein waar we herfstkamp
vorig jaar ook al eens waren
geweest, namelijk De Melkweg in
Opitter/Bree.
Eenmaal aangekomen kozen de kinderen hun bed en maakten ze zich wat
comfortabel in hun huis voor de komende 5 dagen. Toen was het tijd om de
boterhammen op te eten die van thuis kwamen, een kleine siësta en daarna was het
al tijd voor het eerste middagspel van het kamp: Labyrinth. Er was een spelbord en
het was de bedoeling om op de juiste afbeelding te geraken op het spelbord. Dit
konden de wolven doen door plakaatjes op het spelbord te verschuiven. Ze
verwierven schuifbeurten door opdrachten uit te oefenen die ze bij twee postjes
deden. Dan waren er ook nog 2 tikkers (Baloe en Bagheera) die ook hun
schuifbeurten weer konden afpakken als ze een groepje tikten met een tennisbal. We
zijn al van Bagheera gewoon dat hij wat speels is en dat was die dag ook niet anders.
Bij een van de opdrachten was er een Trivial Pursuit vraag die luidde: “Hoeveel poten
hebben Italiaanse stoelen?” Mona Deschrijver was de enige die juist antwoordde van
degenen die deze vraag moesten beantwoorden. Het was uiteindelijk het groepje van
Merlijn Dierickx, Alix Van Duyse en Säde Expeels dat met de overwinning is gaan
lopen.
Na het middagspel was het dan tijd voor het vieruurtje en daarna lieten we de
wolven al weten wat we gingen doen voor de paasshow dit jaar. Toen was het tijd om
te eten, en daarna gingen we nog wat oefenen voor de paasshow. Op het einde van
dat hield Phaona Morten Lernout nog een tijdje bij haar en zei tegen hem dat hij deel
was van het avondspel die avond. Ze nam hem mee naar zijn bed en zei tegen de
andere wolven dat Morten erg moe en een beetje ziekjes was. Dan het eerste
avondspel van het kamp, namelijk het kidnapspel. Er werd al heel de dag door tegen
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de kinderen subtiel vermeld dat er kidnappers in de buurt gespot waren en dat dat
ook op het nieuws was geweest. De wolven hadden gemerkt dat Morten niet meer in
zijn bed lag en besloten samen met Akela, Phaona en Jakala hem te gaan zoeken.
Deze drie leidsters hadden een uitstekende acteerprestatie gezet en maakten de
wolven al redelijk bang aangezien er kidnappers gesignaleerd waren. Toen kwamen
er twee zwart geklede mannen met angstaanjagende maskers aan uit de bossen te
voor schijn en namen beiden één wolf mee. Dit gebeurde zo nog een driemaal en
daarna stopten de aanvallen. De leiding en wolven waren helemaal van slag maar
besloten ze toch te gaan zoeken. Vooral Quincy De Boever, Lara Coppens en Lena
Bernaerts waren er erg van overtuigd dat de kidnappers echt waren. Eenmaal
aangekomen in het voetbalveld dicht bij de chalet stonden daar Baloe, Kaa en
Bagheera hun krom te lachen. Naar het schijnt hadden ze afgesproken om de wolven
eens goed beet te nemen en hun voor te doen als kidnappers. Intussen hadden ze de
wolven die ze hadden meegenomen ook allerlei vage opdrachten doen. Akela vond
dit helemaal niet grappig en ze
zei tegen de wolven om ze eens
goed af te ranselen. Hierna brak
er een heus gevecht los tussen de
3 zogezegde kidnappers en de
wolven en dit eindigde ook met
een “platte juul”-festijn. Het spel
waarbij één iemand “juul” is en
waar de rest op gaat liggen. Na al
deze actie was het tijd voor bed
en zat de eerste kampdag er
alweer op.
Zondag 6 april
De dag begon met een stevige turnles van Akelagevolgd door het ontbijt en de
inspectie. Daarna werden de wolven in twee groepen opgesplitst. De ene helft ging
de kimspelen uitvoeren en de andere helft ging de morele opvoeding volgen van
Jakala, deze ging over het thema ‘jeugdbewegingen’. De kimspelen zijn proeven waar
de zintuigen van de wolven worden. Het is ook een techniek die je moet kunnen om
je zilveren wolfje te behalen, de grootste onderscheiding die je kan behalen bij de
wolven. Niet iedere wolf zijn vaardigheden staan al op punt, zo dacht Alix Van Duyse
dat ze appelsap dronk, terwijl het eigenijk een slokje bier was. De smaakpapillen
moeten nog wat vorderen bij haar.
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Toen was het alweer eens tijd voor het middageten en de siësta. Daarna was het
tweede middagspel aan de beurt: de kolonisten van Catan. De wolven werden in 4
groepen verdeeld en ze moesten zoveel mogelijk punten proberen scoren door
dorpen, steden en straten te bouwen. Dit deden ze door grondstoffen te verzamelen
en met deze grondstoffen konden ze ook ontwikkelingen kopen. Er waren 2 posten
waar ze grondstoffen konden verdienen en dan ook nog Bagheera het schaap, als je
hem tikte kreeg je de grondstof wol. Dan was er ook nog een vechtarena van Baloe
waar de groepen wolven elkaar konden uitdagen om grondstoffen van elkaar af te
pakken. Bagheera en Baloe hadden op het einde van het spel nog een creatieve
manier gevonden om snel nog grondstoffen verdienen. Degenen die wouden konden
in een ton van een kleine heuvel rollen met de 2 leiding hun toezicht natuurlijk. Altijd
fun met die twee! Uiteindelijk had de groep van Arno Ternier, Basile Van
Overstraeten, Robbe Verschelden, Keith De Schryver en Leon Demey gewonnen,
proficiat!
Na het middagspel was het tijd voor
het vieruurtje en daarna om nog wat
te oefenen voor de paasshow. Toen
was het tijd voor het avondeten
gevolgd door een zangles met de
hele eenheid en daarna een eng
verhaal van Bagheera. Even ons
avondkledij aantrekken en klaar
waren we om erin te vliegen en alles
te geven tijdens het avondspel.
Vanavond: Stratego! Het spel waarbij
de wolven in 2 groepen worden verdeeld, iedereen een rang krijgt en men probeert
de vlag van de tegenstander veroveren. Iedereen heeft dit heel actief en goed
meegespeeld en uiteindelijk is de groep van Kaa met de overwinning gaan lopen. Na
het avondspel was het tijd voor zoete dromen. Deze avond behaalden Elisabeth
Meersseman en Morten Lernout hun wolfje, een dikke proficiat!
Maandag 7 april
Nieuwe dag, stevige turnles van Phaona deze keer, vers ontbijt, frisse inspectie, wat
hou ik toch van de kamproutine. Na dat ochtendritueel was het tijd om nog wat te
oefenen voor de paasshow. Iedereen wist wel wat hij ongeveer moest doen maar er
was nog wat sleutelwerk aan de wolven hun acteertalenten en articulatie voor we het
podium op konden. Er moesten ook nog wat dansjes ingeoefend worden. Terwijl
Akela, Kaa en Jakala hun daar mee bezig hielden moesten Bagheera en Baloe de
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toiletten gaan kuisen en jonge wat was dat fijn! Na een halfuur hadden de twee
jongens een serieus probleem. Iemand had het grootste pakketje dat ik in mijn leven
al had gezien ondoorgespoeld nog in het toilet laten liggen. En na een keer proberen
doorspoelen verroerde die geen moer. Het was hoognodig om de raad van Forel,
Baribal en Colibri te vragen en op te volgen. En ja hoor na een volle emmer water
snel in het toilet te smijten spoelde het mee, pfioew!
Intussen hadden de wolven al flink geoefend en konden we middageten en siësten
daarna. Toen was het tijd voor het middagspel. De Russische president Vladimir
Poetin wou Amerika platbombarderen en de wolven moesten helpen dit te
voorkomen met de hulp van de Anderlechtse
sterspeler Mbokani (gespeeld door Jakala). Zij
moesten samen met haar coördinaten vinden over
de locatie waar Poetin zich bevond. Dit konden ze
vinden door opdrachten uit te oefenen bij Obama,
Angela Merkel, Pieter de Crem en Bart de Wever. Bij
Obama moesten ze affiches tekenen voor Obama
zijn nieuw project, namelijk de “Obamacare”. De
wolven vonden dat deze er erg indrukwekkend
uitzag in het echt. Bij Merkel was het de bedoeling
om onderling “capture the flag te spelen”, helaas is
dat niet zo goed uitgedraaid omdat de wolven te
weinig tactiek gebruikten. Ten slotte moesten ze bij Pieter de Crem en Bart de Wever
een militaire ode doen aan hen. Na deze drie opdrachten konden ze de locatie van
Poetin bepalen. Nu hadden ze alleen nog geld nodig om een sluipschutter te kunnen
betalen die Poetin zou neerschieten. Dit konden ze doen bij een Talibanstrijder. Hij
gaf hun de opdracht om met een piramide de Eiffeltoren en het Atomium uit te
beelden, zodat de Taliban plannen kon maken om dit te bombarderen. Dit lukte niet
zo goed jammer genoeg, maar toch kregen ze het geld van de strijder. Nu konden ze
Poetin uitschakelen. Na een luide knal te horen liepen ze naar de plaats vanwaar het
geluid kwam en daar lag de Russische president met een kogel door zijn hoofd. Knap
werk wolven!
Dit kamp zijn er ook wat koppeltjes ontstaan. Zo had je Arno Ternier en Tané
Roelandt. Het mocht jammer genoeg niet zijn want tegen het einde van het kamp
was de liefde al terug over, spijtig. Na het middagspel was het tijd voor het vieruurtje
en daarna weer wat oefenen voor de paasshow. Toen was het tijd voor het
avondmaal en een zangles en daarna nog een verhaal van Baloemet de dagelijkse
kantine. Baloe wou verder vertellen over de Hunger Games maar dat vonden de
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wolven maar saai... Dus liet hij Keith De Schryver een verhaal vertellen over een
horrorfilm die hij onlangs gezien had.
Toen was het tijd voor het avondspel: The Blacklist. Red Reddington, een man die al
jaren gezocht wordt door de FBI, komt zich
aangeven. Hij wil de FBI helpen met misdadigers op
de sporen, in ruil voor strafkwijtschelding. Hij geeft
tips die de FBI met behulp van de wolven achterna
gaat om zo de criminelen in te rekenen. Naar mijn
zeggen was de laatste crimineel (gespeeld door
Baloe) het spectaculairst. Deze had namelijk een
genetische mutatie waardoor hij niets voelde. De
wolven moesten hem verdoven door ballonnen
gevuld met verdoofmiddel op hem te smijten. Dit
gebeurde op het voetbalveld en er was juist een
storm los gebroken. Dit maakte de scene des te
enger. De wolven waren erg onder de indruk van de
donder en bliksem. Ze zijn er toch in geslaagd om de
crimineel te verdoven en mee te nemen naar de gevangenis. Na dit leuke avondspel
was het bedtijd!
Dinsdag 8 april
De laatste volledige kampdag + ook de paasshow, kan niet anders dan weer een
spetterende dag te worden. De wolven werden gewekt en een een turnles
voorgeschoteld door Baloe, daarna het ontbijt en de laatste inspectie van het kamp.
Na het ochtendritueel werd er geoefend voor de paasshow zoals dat altijd gebeurt op
de voorlaatste paaskampdag. Iedereen bleef stevig oefenen en dansen en in de
middag kregen we echt resultaat. Het was tijd voor het middageten en in de middag
werd er ook gewoon weer verder geoefend. Säde Expeels had wat last van stress,
maar dat was gelukkig maar tijdelijk. Toen het plots begon te regenen werden de
wolven naar hun kamer gestuurd. Wat eerst niemand door had was dat Chilen
Bagheera ook meewaren met de wolven MET de muziekboxen, je kunt al raden wat
er komt. Ik kwam binnen in de kamer om te zoeken naar de twee en daar stonden
Chil, Bagheera en Akela te shaken op “The bad touch” van Bloodhound Gang.
Natuurlijk deed ik mee en het werd al gauw een heus feest. Na een tijdje werd ook
het lied “Tsunami” aangevraagd door Quincy De Boever en toen kwam Baloe met het
idee om ook een tsunami na te bootsen met de wolven, meerbepaald een “Mexican
wave”. Wat was dat een hilarisch leuke onderbreking van al dat oefenen.
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Na de pauze was het tijd voor het vieruurtje en daarna weer oefenen. Dan het
avondmaal en nog de generale repetitie. Het was zo ver: de wolven waren er klaar
voor. Tijd voor “le moment suprême: de paasshow”. De bevers en teerpoten hadden
al een schitterende prestatie neergezet en toen was het aan de wolven. Het verhaal
van de paashow ging over Lama en Hinde (Shrek en Fiona), ook bekend als
Shrekkerige Lama en Hindiona. Zij gingen trouwen in Disneyland en zochten mensen
die naar hun bruiloft gingen komen. Hier gebeurden allerlei grappige dingen en werd
er wat met de leiding gespot. Op het einde was er ook de bruiloft zelf met het feest
achteraf. Ook dit gebeurde met fantastische grappen en grollen. Aline Despriet en Gil
Declercq moesten op het einde de show afmaken met hun dansje op “Oops I did it
again” van Britney Spears en hebben dat schitterend gedaan. Eigenlijk hebben alle
wolven een prachtige prestatie geleverd, goed gedaan gasten! Na de paasshow was
het tijd voor de paaseieren en daarna bed.
Woensddag 9 april
De laatste dag! Opstaan, turnles van Chil en Bagheera, valies maken en wat
opkuiswerk. Toen was het nog tijd om de evaluatie in te vullen van het kamp en werd
er nog wat baseball gespeeld. Toen was de bus daar en was het tijd om het
afscheidslied te zingen en de bus op te kruipen. Bedankt voor het fantastische kamp
wolven!
Nu rest mij enkel nog de eenheidsleiding te bedanken voor het organiseren van een
schitterend kamp en de stam voor het lekkere eten dat iedere dag voor ons
klaarstond. Merci!
Jullie reporter ter plaatse, Baloe ook gekend als Verbaasde Pekari
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Programma Wolven
Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet Mees vooraf
te verwittigen.
Zaterdag 03/05/2014: 10u00 tot 17u30
De oudsten gaan vandaag op fietstocht. Breng dus zeker een fiets mee die volledig in
orde is (remmen!). De andere Wolven spelen leuke spelletjes en kunnen technieken
afleggen voor hun eerste en tweede ster.
Meebrengen:
1e en 2e jaars: lunchpakket + zwemgerief (indien goed weer) + €1 + tram-/buskaart
3e jaars: fiets (volledig in orde) + lunchpakket + zwemgerief (indien goed weer) + €1
Zaterdag 10/05/2014: 14u00 tot 17u30
Vandaag leren we hoe we een gewonde moeten verzorgen. Verder gaan we ook veel
spelen.
Meebrengen: jas + €1
Zaterdag 17/05/2014: 14u00 tot 17u30
Vandaag luisteren we naar een jungleverhaal en gaan we uiteraard ook veel spelen.
Meebrengen: jas + €1
Zaterdag 24/05/2014: 14u00 tot 17u30
- - / - - - / ° - ° / ° ° ° / ° Als je dit kan ontcijferen, weet je al waar we het vandaag over
zullen hebben.
Meebrengen: jas + €1
Zaterdag 31/05/2014
Geen vergadering
Zaterdag 07/06/2014
Geen vergadering
Zaterdag 14/06/2014: 14u00 tot 17u30
Binnen 2 maanden vertrekken we op grootkamp en zoals altijd spelen we in
themakledij. Breng alvast een T-shirt en een broek mee die je kan beschilderen.
Meebrengen: oude t-shirt en broek die beschilderd mogen worden + jas + €1
Zaterdag 21/06/2014: 14u00 tot 17u30
We luisteren vandaag naar een jungleverhaal. Verder gaan we ook veel spelen.
Meebrengen: jas + €1
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Zaterdag 28/06/2014: 9u30 tot 17u30
De verrassingsvergadering! We verzamelen om 9u30 stipt aan het Sint-Pietersstation.
We sluiten af om 17u30 aan het Sint-Pietersstation.
Meebrengen: lunchpakket + €20
GROOTKAMP 03/08/2014 – 13/08/2014 (Voor meer info zie kampfolder)
Zaterdag 06/09/2014: 14u00 tot 17u30
Vandaag gaan we veel spelen om iedereen te leren kennen.
Meebrengen: regenvest + €1
Zaterdag 13/09/2014: 14u00 tot 17u30
We trekken naar de bossen van Wondelgem om daar de Grote Raad der Maneschijn
te houden. We kiezen namelijk junglenamen voor de nieuwe Welpenleiding.
Meebrengen: regenvest + €1 + tram- of buskaart (of € 2)
Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet de
takleidster vooraf te verwittigen.
Akela
Correcte Mees
Emilia Jacob
Takleidster van de Wolven
mees@dezwaluw.org
Tel.: 0472/33.20.27
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Artikel JVG's Paaskamp 2014
Zaterdag 5 april
Vandaag was het weeral zover: de eerste dag van paaskamp. Nadat iedereen zijn of
haar ouders uitgezwaaid had lag er een busrit van 2uur en een half voor ons.
Alhoewel er geen film aanwezig was konden de jvg’s zich perfect bezig houden met
elkaar. Na deze busrit kwamen we aan op het kampterrein De Melkweg, waar het al
snel bleek dat er niet genoeg plaats was voor iedereen om in het hoofdgebouw te
slapen. Gelukkig waren de vg’s zo sympathiek om te slapen in de hangaar zodanig dat
al de anderen konden slapen in het gebouw. De jvg’s sliepen in 2 grote kamers: 1
voor alle jongens en 1 voor alle meisjes. Nadat we ons hadden geïnstalleerd was het
tijd om te eten, gelukkig had iedereen zijn lunchpakket mee.
Zoals na iedere maaltijd was er een siësta, en zoals gewoonlijk na de siësta komt het
middagspel. Tijdens het middagspel ‘The Wolf of Wallstreet’ was het de bedoeling
om zo rijk mogelijk te worden in de aandelenmarkt. Je moest zo overtuigend mogelijk
overkomen om je aandelen te verkopen en zo veel geld te verdienen, Pauline
Menswas hier zeer bedreven in, maar Arne Stroo toch
net iets meer, hij heeft dan ook het middagspel
gewonnen met een ruime voorsprong op de 2de.
Eens het middagspel afgelopen was en het 4-uurtje op
was moesten we iets vinden om te doen, we zijn dan met
het idee gekomen om te voetballen. Na een 15-tal
minuutjes te hebben gevoetbald werden we uitgedaagd
door de verkenners om een match te voetballen. Tijdens
deze match hebben Gilles Dewever, Arne Stroo, Sam
Hostens en Emil Kerckhovezich volledig gegeven, maar
toch zijn we er in geslaagd om te verliezen tegen de
verkenners. Simon Meyskenshad ook een tactisch plan,
namelijk: voetballen zonder de meisjes, want die lopen
toch maar in de weg, zei hij. Natuurlijk weet iedereen wel
dat dit niet waar is, en speelden we met heel de groep door.
Na het smakelijke avondeten (nasi goreng) was het tijd voor een zangles en nadien
een avondspel. Het avondspel ‘Hide And Seek’ ging als volgt: De groep werd verdeeld
in 4 groepen met iedere persoon een kaartje op zijn voorhoofd, iedere persoon had 3
andere jvg’s waarvan hij/zij de das moest proberen te bemachtigen. Het team met de
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meeste overblijvers won, Het team van Fret en Dingowisten 7 van de 10 personen uit
hun team te bewaren en zij waren dus de overduidelijke winnaars.
Zondag 6 april
Na het lekkere ontbijt is het zoals elke zondag van een klein
kamp tijd voor morele opvoeding. Deze keer geleid door
Dingo, ging het over merkkledij en zijn prijs/kwaliteit en in
welke omstandigheden + waar deze soms gemaakt worden.
Er waren veel jvg’s die in het begin er niets op tegen
hadden om merkkledij te kopen, meestal omdat ze dit niet
moesten betalen en omdat het mooie kleren zijn. Maar na
enkele feitjes over de mensen die onderbetaald worden om
zo een kleren te maken, in slechte omstandigheden barstte
de discussie los. Zelfs de nochtans meestal stille Laurian
Schram slaagde erin zijn mening te verkondigen. En toen
was de discussie gesloten.
Voor het 2de middagspel van het kamp gingen we naar een
andere locatie, de zandvlakte. Hier speelden we het spel: “het grote facebookspel”.
De groep werd opgedeeld in 4 groepen, met als groepsleiders: Bruno De Vos, Arne
Stroo, Emil Kerckhoveen SamHostens. Tijdens dit spel was het de bedoeling om
zoveel mogelijk likes verspreid over verschillende posts te krijgen. De likes kon je
krijgen door opdrachten te doen bij 1 van de 3 opdrachtposten. Dit spel werd alweer
gewonnen door Arne Stroo. Nadien zijn we nog wat gebleven op de zandvlakte om
wat te oefenen voor onze paassketch en wat spelletjes te spelen. Tijdens de estafette
heeft iedereen zich volledig geven, maar Megane De Boever net iets meer dan de
rest.
Iedereen was verdrietig toen het tijd was om de zandvlakte te verlaten. Na het
overheerlijke avondeten was het dan weer tijd voor een avondspel, maar spijtig
genoeg wel zonder Dingo, aangezien hij vroeger weg moest van kamp.Het avondspel
was genaamd ‘Gotcha’. Iedereen kreeg tijdens dit spel een kaartje met de naam van
een andere Jvg. Het was de bedoeling om deze persoon nat te spuiten met het spuitje
dat je kreeg met verfwater in. Als er nog maar 2 mensen overbleven, moesten deze
het fluitje vinden dat ergens verstopt zat in het bos en de naam van de tegenstander
fluiten in morse code. Tijdens de eerste ronde had Marte Theunissende kans om de
naam van Okapi te fluiten, maar door het gebrek aan kennis van het morse alfabet
heeft ze toch het onderspit moeten delven. De 2de ronde werd dan weer gewonnen
door Emil Kerckhove.
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Maandag 7 april
Eens iedereen wakker is en de turnles achter de rug is en we gegeten hadden, zijn we
begonnen aan het gipsen. Iedereen mocht bij deze techniek zijn eigen gips afdruk
maken, maar dit is niet zo simpel als het lijkt. Je moet namelijk de juiste hoeveelheid
gipspoeder mengen met de juiste hoeveelheid water, zodanig dat je gips vloeibaar
genoeg is om gegoten te kunnen worden zodanig dat de afdruk mooi erin te zien is.
Gelukkig hadden we gekozen voor sneldrogend gips, want van zodra we klaar waren
met gipsen begon het te overtrekken. Meteen na het middagspel zijn we de
afdrukken gaan halen omdat ze anders zouden kapot geregend worden.
Het middagspel vond weer eens plaats in de zandvlakte. Het middagspel ging over
een magische stok die het weer kon beheersen, maar deze was in 2 delen verdeeld,
het ene deel was in de handen van
een boer geraakt en het andere in
de handen van een toerist. Ze
wouden elk het 2de deel van de stok
zodanig dat ze het weer konden
veranderen naar hun goesting.
Hierbij werden ze geholpen door de
jvg’s, aan de hand van een soort
stratego konden de teams de stok
van de vijand zoeken in het
vijandige kamp. Tijden een aanval
op het kamp van de toerist is Arne vol overtuiging in de dorens gesprongen en zo
heeft hij moeten stoppen met het middagspel. Uiteindelijk sprongEmil in de boom en
gooide de stok naar Sam, die dan gesprint is naar zijn kamp.
Na het spel veranderde de leiding het script van de paassketch volledig omdat het
niet super in elkaar zat. Na de rollenverdeling vertrokken we terug naar de Melkweg.
Hier zijn we begonnen met het inoefenen van onze paassketch en Bruno zorgde er
subtiel voor dat andere takken geen lucht kregen van onze scriptverandering. Deze
avond deden we het rustig aan met een quiz. En maar goed ook want tijdens de quiz
trok er een ware zondvloed over het terrein, al een geluk dat wij binnen zaten.Tijdens
de quiz waren er een aantal doe-opdrachten waarvan er 1 bestond uit: eet een nicnakje per keer dat bicycle wordt gezegd in het liedje bicycle. De meesten deden dit
goed, maar Bruno en Arne blonken toch uit in deze opdracht. Deze quiz werdt
gewonnen door Team Melkboer.
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Dinsdag 8 april
Deze dag was dan alweer de laatste dag, voor sommigen. En natuurlijk ook de dag
van de paasshow. En dit betekende dus geen middagspel, maar wel veel repeteren en
kleine spelletjes. Tijdens de kleine spelletjes konden de jongens bijna niet meer,
omdat ze al 3 dagen geen voetbal meer gespeeld hadden. Uiteindelijk was de
compromis dan om rugby te spelen. Ook hebben we kimspelen gedaan, dit zijn
proefjes waarbij je wordt getest op hoe goed je zintuigen(behalve zien) zijn
ontwikkeld en hier wordt je dan op gequoteerd.
Er zijn 5 proefjes (smaken,
ruiken, geheugen, voelen,
horen), iedereen heeft deze 5
proefjes gedaan. Bij de
meeste zintuigen deed
iedereen het wel goed, maar
bij geheugen was er maar 1
iemand met een topscore:
Emil met 20/20 voorwerpen.
De dag ging al snel voorbij en
toen was het al tijd voor de
paashow. Met de nodige en
gezonde portie stress was het tijd voor de sketch van de jvg’s. Tijdens de sketch zijn
er maar weinig problemen geweest, en het meeste verliep vlot. Tussen de liedjes
door waren er opdrachten voor Cubbing VS Scouting(gebaseerd op Wauters VS
Waes). Het was de bedoeling om zo te zien welk deel van onze scouts het sterkst was.
Ondanks onder andere een schitterende cup-song imitatie van Simon Meyskens is
uiteindelijk de Cubbing gewonnen, maar het was zeer spannend. Een van de
opdrachten was een dancebattle tussen Cubbing en Scouting, de meest opvallende
dansers waren Bunzing en Pekari, maar na enige tijd werd het toch duidelijk dat
Bunzing gewonnen was. Bekijk zeker eens het filmpje op het Youtube kanaal van De
Zwaluw! Na de sketch van de Vg’s werd er, zoals de traditie gaat, een emmer water
over Pekari gegooid. Toen de paasshow gedaan was en iedereen lekkere paaseitjes
had gegeten was het tijd om te gaan slapen.
Woensdag 9 april
Vandaag was al de laatste dag voor de meesten onder ons, maar niet voor de jvg’s en
vg’s! Nadat het gebouw piekfijn gekuist werd met hulp van de pl’s en hpl’s maar dan
vooral Marle Verhaege. Konden we eindelijk vertrekken op tocht, zoals we ieder
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kamp wel doen. De tocht bestond uit 5 puntjes en het eindpunt was gelegen op onze
nieuwe locatie: De Kariboe. Tijdens de tocht heeft Gilles Dewever geleerd om niet de
patrouille voor je te volgen, want die waren namelijk fout gelopen.
Eens aangekomen was iedereen opgelucht en verbaasd over het feit van hoe groot en
hoe netjes de Kariboe is. Velen zeiden: ik zou liever hier het hele kamp doorbrengen,
maar spijtig genoeg is de Kariboe hier niet groot genoeg voor. Het terrein rond de
kariboe bestond uit een groot grasplein en een bos, met maar weinig dorens, maar
Emil Kerckhove heeft ze toch gevonden! Iedereen was moe van deze vermoeiende
dag stappen en daarom hebben we gezellig ’s avonds rond het kampvuur gezeten en
marshmallows gegeten. Tijdens het relaxen heeft Guppy ons nog eens geleerd hoe je
een kip kan braden aan een kampvuur. Hiervoor neem je een dikke tak, om door de
kip te steken en zoek je 3 Y-vormige takken om je kip boven de kolen te kunnen
houden. Om de zoveel tijd moet je je kip draaien zodanig dat hij lang alle kanten gaar
wordt. Spijtig genoeg was er niet genoeg kip voor alle vg’s en jvg’s en hebben zij deze
dus niet opgegeten. Maar iedereen weet nu ongetwijfeld hoe het moet gebeuren
voor als ze dit ooit eens zouden nodig hebben. Na deze vermoeiende dag was het dat
toch tijd om te gaan slapen.
Donderdag 10 april
Na het overheerlijke ontbijt werd
een klassieke techniek gegeven:
sluipen. Alhoewel iedereen al
weet hoe dit moet is het nooit
slecht om deze techniek eens bij te
schaven en op te frissen, je weet
maar nooit wanneer je deze zou
nodig hebben. Eens dit voorbij was
was het alweer eens tijd om te
eten! Wanneer het middagmaal
volledig op was, was het tijd voor
een siësta in de zon. Het zalige weer liet ons toe om zelfs in T-shirt tot zonder T-shirt
te liggen. De mensen met teveel energie konden dit dan kwijt door wat te voetballen
in de zon. En zoals alles kwam ook aan deze siësta een eind, want het was weer eens
tijd voor een middagspel.
Het middagspel was gebaseerd op de hongerspelen, iedereen kon individueel zich
verbeteren in 5 verschillende ‘skills’: camouflage, kennis, snelheid, kracht, overleving.
Op het einde was het de bedoeling om zo een hoog mogelijk level te hebben in zoveel
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mogelijk skills, want voor het avondspel werden de jvg’s en vg’s verdeeld in groepen
gebaseerd op hun skills. De techniek de gegeven werd na het middagspel was de
techniek mes, bijl, schop, zaag, hamer voor de nieuwtjes en de techniek tent voor de
ouderen. Deze techniek werd behaald door Arne Strooen Emil Kerckhove.
Na de techniek was het dan weer tijd om te eten, gevolgd door een tijdje rond het
kampvuur te zitten. Na een tijdje uit te rusten was het dan tijd om te sluipen, als
avondspel. Ieder team moest proberen zo snel mogelijk alle 5 voorwerpen van bij 5
verschillende posten te komen stelen zonder opgemerkt te worden door de
bewakers. Het team dat het eerste alle 5 de voorwerpen had verzameld was het
team van Vos. Na het avondspel mochten we weer wat aan het kampvuur zitten tot
het tijd was om te gaan slapen, voor de laatste keer niet thuis.
Vrijdag 11 april
Deze dag was niet zo veel
verschillend van woensdag, er
moest worden gekuist en
opgeruimd en dit werd
allemaal zeer goed gedaan
door de vg’s en jvg’s. Na het
kuisen werd de techniek
natuurkennis gegeven. Hierbij
gingen we over de meest
voorkomende planten-en
diersoorten. Het middagmaal
bestond uit boterhammen
met americain/gehakt/eiersalade van het huis. Net toen de boterhammen op waren
was het tijd om naar huis te gaan, voor iedereen. Na een redelijk lange busrit zat het
kamp erop.
Mij rest enkel nog een aantal mensen te bedanken voor dit zalige kamp. De
eenheidleiding voor de algemene organisatie, de stam voor het heerlijke eten, de
leidersploeg om alles in goede banen te leiden maar zeker en vast ook de gehele JVGtak. Het is een zalige bende en echt de maks om mee op kamp te gaan. Bedankt aan
iedereen en tot in Augustus in het Kattenbos.
Uw verslaggever ter plaatse
Aarzelende Okapi
Hulp-leider Jvg’s
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Programma Jongverkenners-Jonggidsen
Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te geven
aan Fret (fret@dezwaluw.orgof 0484/03.09.64). Indien we naar Wondelgem gaan,
gelieve dan altijd een tramkaart of geld mee te hebben. Vergeet bij vergaderingen
vanaf 10 uur je lunchpakket niet.
Elke laatste vergadering van de maand openen we in De Muze en sluiten we in
Wondelgem! Dit zodat we wat meer op ons terrein kunnen zijn. Geef een seintje
indien dit niet zou lukken.
Zaterdag 03/05/2014: 10u00 tot 17u30
Vorige week zagen we hoe we een fiets moeten herstellen. Vandaag mogen jullie
eens tonen hoe goed jullie een fiets kunnen besturen. We maken een fietstocht en
nemen misschien ook eens een duik in het water. Allen verzamelen met perfecte
fiets aan de muze. Vergeet ook jullie lunchpakket en zwemgerief niet.
Zaterdag 10/05/2014: 14u00 tot 17u30
Openen EN sluiten in Wondelgem!!!!Als je deftig wil eten op kamp kom je maar
beter naar de scouts vandaag, we leren namelijk hoe je een tafel moet sjorren. Neem
50 cent mee voor de cola.
Zaterdag 17/05/2014: 14u00 tot 17u30
Openen in de muze, sluiten inWondelgem!! Het einde van het jaar nadert en dus is
er tijd om technieken af te leggen. Enkele bijzondere technieken die je enkel op
terrein kan afleggen kunnen dus vandaag worden behaald. We spelen ook veel
spelletjes. 50 cent voor de cola en Tramkaart.
Zaterdag 24/05/2014: 14u00 tot 17u30
Vandaag leren we hoe we een kleins spel moeten maken en leiden. Uiteraard gaan
we er ook veel spelen.
Zaterdag 31/05/2014
Geen vergadering
Zaterdag 07/06/2014
Geen vergadering wegens examens
Zaterdag 14/06/2014: 14u00 tot 17u30
Het zijn examens dus is een afleiding altijd welkom. We spelen gewoon veel
spelletjes. Met 50 cent kom je toe.
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Zaterdag 21/06/2014: 14u00 tot 17u30
We spelen vandaag eens een iets groter spel en er is ook tijd om technieken af te
leggen. We zitten ook eens samen om het themakledij te bespreken.
Zaterdag 28/06/2014: 09u30 tot 17u30
Het is de laatste vergadering van het jaar en dus doen we iets speciaals. Neem € 15
mee voor de zekerheid, als we het niet nodig hebben krijg je het zeker terug.
Verzamelen aan het Sint-Pieters Station, Ook daar afsluiten.
Groot kamp van 3 tot en met 13 augustus: meer info in de kampfolder!
Zaterdag 06/09/2014: 14u00 tot 17u30
Woehoew!! Eindelijk terug scouts!! We verwelkomen de nieuwe jongverkennersjonggidsen en bekijken het nieuwe scoutsjaar. Jullie hebben enkel 50 cent nodig.
Zaterdag 13/09/2014: 14u00 tot 17u30
Allemaal strak in het pak want de patrouilles worden ingedeeld. Via vele spelletjes
leren we elkaar ook beter kennen. Neem 50 cent mee voor de cola.
Actieve Fret
Sam Bastiaens
Takleider JVG's
fret@dezwaluw.org
0484/03.09.64
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Artikel VG’s Paaskamp 2014

Zaterdag 5 april
En voila, het was weer zover. De paasvakantie begon en zodoende was iedere Vg
klaar om er 7 dagen hard tegen aan te gaan. U hoort het goed, na het paaskamp
zouden de (J)Vg’s meteen doortrekken naar de volgende kamplocatie om daar een
technieken(mid)week(end) te houden. Nadat beide bussen geladen waren, kropen
alle Vg’s op de bus richting de Melkweg in Opitter-Bree, al gedwee.
Aangekomen op het terrein konden we op ons gemak de boterhammetjes van thuis
opeten en tijdens de siësta werd de hangar omgebouwd tot slaapplek voor de Vg’s.
Om klokslag 14h begonnen de Vg’s aan het middagspel “Het Gentse”. Daarbij was het
de bedoeling om met je groepje bedrijven te bouwen en zo het machtigste
economisch imperium te worden in Gent en omstreken. Het gele team won het spel
met uitblinkers Ruben Hoflacken Maarten Malotdie via het gokken ijzersterke
winsten boekten en zo als eerste meerdere bedrijven konden plaatsen voor hun
team. Jongens magen spoedig jeuken, dus rond 16h werd het vieruurtje geserveerd
met frisse melk.
Na deze maaltijd zonderden de Vg’s en leiding zich af om het script van de paasshow
te bekijken en in te oefenen. Zo werd er deftig gerepeteerd onder streng toezicht van
Caraya en Vic Tack en met een alziend oog van de leiding. Uiteraard moet er ook tijd
gemaakt worden voor ontspanning; zo daagden de Vg’s de Jvg’s uit tot een potje
voetbal. Na een spannende wedstrijd door o.a. goals van Cholo, Leeuw, René
Romboutsen Fennek werd het 5-1 voor de Vg’s. Alweer werd bewezen dat kwaliteit
belangrijker is dan kwantiteit.
De wedstrijd zat erop dus was het tijd voor het avondeten na een korte verfrissing.
De nasi goreng smaakte iedereen. Aangezien er een grote vaatwasser aanwezig was,
hoefden de Vg’s niet af te wassen en konden ze direct aansluiten bij de zangles.
Tijdens de zangles bereidde de leiding het avondspel voor. De zangles kwam tot zijn
einde en er werd een kwartier voorzien om de kantine naar binnen te spelen. Daarna
trokken de Vg’s en leiding naar de zandbergen, ongeveer een tien minuten stappen
van het terrein. Daar aangekomen, speelden de Vg’s het spel Assasin’s creed : hierbij
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was het de bedoeling om je tegenstander via een spelbord te ontmaskeren en/of te
vermoorden d.m.v. waterspuitjes. Sommigen onder ons waren vergeten dat er in het
midden van het terrein een klein drassig moeras te vinden was. Zodanig stond Vic
Tackplots met beide voeten tot aan de knieën in het moeras. De geur was minder
aangenaam... Na twee uren knokken, kwamen Cavia en Febe Declercqals winnaars
uit de bus met een draw. Nadat de Vg’s terug waren op het terrein, was het dodo tijd.
Binnen het kwartier lag iedereen in zijn nest en werd er taptoe gevloten. De afsluiter
telkens opnieuw van een mooie dag...
Zondag 6 april
Aangezien de leiding ook in de hangar
sliep, werd het al duidelijk wanneer
men moest opstaan: 3 wekkers
luidden door de volledige hangar.
Iedereen kroop versuft uit zijn bed.
Wat helpt er dan om direct wakker te
worden? Jazeker, een actieve turnles.
Onder leiding van Mustang werden de
spieren opgewarmd. Na een korte
eindsprint schoven de Vg’s aan om hun ontbijt op te eten.
De motoriek was al enigszins getest de voorbije zaterdag, dus was het betere
denkwerk een verwelkomde variatie. In de morele opvoeding ging het niet zozeer
over een discutabel debat, wel over de scoutswerking van de Zwaluw. Vragen als
“Zijn wij te conservatief in vergelijking met andere scoutsen?” kwamen aan bod. O.a.
Febe Declercq, Fitis en Fennek gaven constructieve feedback over de scoutswerking.
Mentaal denkwerk vergt ook zijn tol; zo trokken de Vg’s uitgehongerd naar hun tafels
om alweer stevig te eten. Wegens geen afwas, konden de Vg’s genieten van een extra
lange siësta terwijl de leiding het middagspel voorbereidde.
Deze middag werd in het elfenbos het grote mijnenveger spel gespeeld. Het doel van
het spel was simpel, want wie had er vroeger nog geen mijnenveger gespeeld? De
mijnen onschadelijk maken en jezelf niet detineren. Sommigen onder ons hadden wel
enorm veel pech, en bliezen zichzelf meerdere malen op. O.a. Cavia vloog meerdere
malen de lucht in. Terwijl deze personen zich figuurlijk lieten opblazen, vloog Ruben
Hoflackletterlijk ver weg nadat hij probeerde te ontkomen van Fossa. Daarbij vloog
hij met zijn gezicht richting grond met de nodige schade van doen. Als winnaar kwam
Febe Declercquit de bus: zij wist als enige een volledig mijnenveld onschadelijk te
maken. De vieruur waren zandkoeken, en wie lust er nu geen zandkoeken?
Na de vieruur speelden de Vg’s een partijtje baseball waarbij Grizzly ook van de partij
was. Iedereen was er van overtuigd dat hij mijlen ver ging slaan, maar als je de bal
niet kan raken, kan je ook geen mijlen ver slaan... Aldus de beurt van Grizzly. Het
team van Guppy en Vos won het potje en zo wandelden de Vg’s terug naar de eetzaal
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voor het avondeten. Het buikje rondgegeten, zongen de Vg’s enthousiast mee met de
zangles van Wallabi.
Nadat de voorbereidingen door de leiding waren getroffen voor het avondspel,
trokken de Vg’s opnieuw richting zandbergen om daar hét grote spel van de Wolven
te spelen; alleen werd dit spel nooit uitgespeeld bij de Wolven wegens te korte tijd.
Jawel, het Grote Kannonenspel. 2 teams streden tegen elkaar om het kanon van de
tegenstander de reconstrueren op een blad. Het team van o.a. Fennek en Caraya
wonnen het duel. Moe gespeeld, keerden de Vg’s terug naar hun hangar. Taptoe!
Slaapwel!
Maandag 7 april
— — — ! Welke letter in
morse? De O van.... Opstaan?
Tien minuten later stonden
alle Vg's klaar buiten om er
een turnles tegenaan te
smijten. En niet zomaar een
turnles, een super snelle
turnels want Leeuw had
honger dus moest het vooruit
gaan. Nadat de benen gestrekt
waren, gingen de Vg's aan tafel
voor het ontbijt. Terwijl de maaltijd werd verteerd, werd de inspectie gemaakt en
warme douches genomen. Na de controle van de leiding, speelden de Vg's een
intensief spelletje frisbee. Daarbij waren er vele uitschuivers, letterlijk dan, want o.a.
Wouw had het enorm moeilijk om op zijn benen te blijven staan op het nat gras.
Enige goals later, oefenden de Vg's nog even voor de paasshow, aangezien die
woensdag al moest voorgedragen worden aan de voltallige eenheid. Zoals altijd
hadden de Vg's grote honger na een actiefvolle voormiddag, elk bord werd dan ook
tot het laatste restje gekuist. Tijdens de siësta werd het middagspel voorbereid door
de leiding. Aangezien het mooi weer was, konden de Vg's buiten genieten van het
zonnetje. Om 14h werd het middagspel ingezet. Het spel heette identity crisis; en het
spel had zijn effect : wie was nu precies wie? Het doel van het spel was om de eigen
patrouille terug samen te stellen met de originele identiteiten. Lang leken de Pythons
op weg naar winst, maar na een strategische fout van Arne Bovyn (door het foute
kamp te bewaken) werden de Pythons voorbijgestoken door de Piranha's die dan ook
het spel wonnen.
De moegestreden Vg’s tsjolden terug naar het terrein om een terug op krachten te
komen met een vieruurtje. Zoals eerder vermeld, naderde de paasshow dus moest er
gerepeteerd worden. Caraya en Vic schreeuwden de troepen bijeen, maar dan
zonder kipsaté want dat geeft diarree. Met een lege buik kan er niet veel bereikt
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worden, dus gingen de Vg’s eten. Echte boerenkost stond op het menu; puree met
worst. Een echte steekmaaltijd, aldus Leeuw. Na het avondeten werden de Vg’s
geëntertaind door Bunzing met een actieve zangles.
Vervolgens trokken de Vg’s naar het elfenbos om daar het grotekaarsjesspel te
spelen. Daarbij moesten de Vg’s hun eigen kaarsjes brandende houden en deze van
de tegenstander trachten te doven. Toen het spel begon, was het juist beginnen
bliksemen en donderden, geen goed voorteken dus. Een uur en een half later was het
prijs, de regen barstte los en de Vg’s sprinttenterug naar de hangar om daar waslijnen
te spannen om hun kleren te drogen. Niemand had dus zijn kaarsjes kunnen
aanhouden. Karma’s a b****... Het was welletjes geweest voor vandaag, en dus
kropen de Vg’s in hun bed. één goede nacht en morgen hopelijk minder regen...
Dinsdag 8 april
Alle natte kleren die we gisteren hadden opgehangen waren nog steeds nat vanwege
de koudere nacht. Dus verse kleertjes waren een must. Met deze droge verse kleren
begonnen we de nieuwe dag met een turnles van Guppy. En hierbij mochten we niet
vergeten de vingertjes te strekken! We hadden al veel geoefend voor de paasshow
maar nog niet genoeg en deze was al vanavond! Maar om niet altijd te moeten
oefenen gingen we toch nog eens voetballen. Enkele rake klappen, mooie goals
grappige stuiken en veel plezier verder, want de tijd gaat snel als je je amuseert. Al
vlug was het middagmaal daar: Bonen in tomatensaus met een overheerlijk sappig
Ardeens gebraad. De kookkunsten bleven maar komen van die stam!
Vandaag geen middagspel, want nu was het alles op de
passhow zetten. Kaartjes maken, kleren kiezen en
laatste aanpassingen maken, mits goedkeuring van de
leiding hier en daar. We hadden een zeer lange
paassketch dus het nam veel tijd in beslag. Door hem
volledig te oefenen keer op keer begon de tijd te
dringen. Nuja meestal bij de Vg’s. Vlug nog een
boterham verorberen, tafeltjes en stoelen zetten en
een gezellig avond kon van start gaan. De paasshow
werd ditmaal geleid door de teerpotenleiding, met het
concept Cubbing VS Scouting. Plezier was er, maar de
eerlijkheid in het jureren dat laten we achterwege.
Cubbing had dus gewonnen. Een dansje van de Bevers
en Teerpoten, gevolgd door en hilarische sketch van de
Wolven. Een kort doch amusante sketch van de Jvg’s,
waarbij alweer gespot werd met de leiding. Behalve met de Vg-leiding, want daar valt
nu eenmaal niet met te spotten. En dan de afsluiten ‘le moment suprême’ onze
sketch. Toch wel het beste van de avond! Een mooie afsluiter dus! Nog even
napraten en dan was het voor de laatste keer taptoe (op paaskamp dan toch).
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Woensdag 9 april
De laatste dag met de gehele eenheid samen. Nog een laatste turnles een stevig
ontbijt en dan valiezen maken. Met een kleine rugzak apart voor techniekenweekend.
We gingen naar De Kariboe, ons nieuw verblijf voor de komende 2 nachten. En dit
deden we te voet uiteraard want we hadden nog geen paastocht gehad! Met veel
stress bij de leiding om alles in orde te krijgen en te kunnen vertrekken was het
eindelijk zo ver. Snel een hamburger of 2-3 in ons pollen en stappen maar.
Wat er precies op tocht is gebeurt heb ik (Leeuw) geen idee van. Maar ik kan wel
zeggen dat de patrouilles alweer gestreden hebben om deze tocht in zo een kort
mogelijke tijd af te leggen. Het wordt
nog spannend om patrouille van de
tochten te worden! Aangekomen aan
de Kariboe hadden Leeuw en Guppy
reeds inkopen gedaan en waren zij al
volop aan het koken. Bloemkool met
worst en patatjes in de schel (wat had
je anders gedacht :D). Wat rode
worsten werden teruggebracht maar
het was heerlijk! En hoe beter dan met
een kampvuur kan je het
techniekenweekend beginnen. Met
wat marshmallows over het voor praatte iedereen nog wat na over het paaskamp. Al
snel vielen er wat oogjes toe en dat was dan ook het moment om in bed te kruipen.
Donderdag 10 april
Om iets van de dag te maken stonden wij allen paraat buiten om samen met de Jvg’s
een turnles te doen. Een turnles gegeven door Vos. Iedereen was wakker en
gestretcht dus konden we aan tafel schuiven. Croissants van den Colruyt, ieder zijn
gedacht daarover… Na een toch wel stevig ontbijt, want het was uitgebreid met
hardgekookte eitjes, chocomelk en krentenbrood, volgende een kleine inspectie
waarbij iedereen zich eens kon wassen.
En we waren natuurlijk op techniekenweek(end) gekomen om technieken te zien. We
gingen dan ook van start met sluipen en camouflage. Gegeven in groepjes waarbij het
woord BASTOG GS volledig aan bod kwam. En al gauw was het middag. We hadden
spaghetti voorzien voor de liefhebbers. Genoeg was er allersinds! Steekvoer zoals
Leeuw het graag heeft, diene jongen moet nog groeien. En als je zoveel eet, verdien
je natuurlijk een siësta. Maar niet iedereen genoot daarvan. Een heleboel gingen ook
gewoon voor een potje voetbal. Alweer een battle Jvg’s VS Vg’s. Waarbij Mustang de
Jvg’s vervoegde en de naam verrader toegeëigend kreeg. Dit uiteraard om de Vg’s op
een hoger niveau te laten presteren.
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De zon scheen zo hard en het plezier
was zoveel aanwezig dat we het uur uit
het oog verloren. Het middagspel begon
dan ook een kwartiertje te laat. Maar
aangezien we op techniekenweekend
zijn kon dit nu wel eens. Het concept
was om vaardigheden te beoefenen en
niveaus behalen om zo hogerop te
geraken. Hoe hoger je niveau des te
‘sterker’ je bent in die skill. Met zoveel
man had je niet echt een winnaar,
hoewel er toch een paar extremen waren.
Na een klein vieruurtje hadden de Vg’s tijd om hun techniek mbszh en tent af te
leggen indien ze dit wouden. De rest kreeg een kleine techniek communicatie van
Leeuw, vooral watvoor communicatie er is en hoe wij die gaan hanteren. Toch een
paar interessante dingen. En vooral morse was een leuke en nodige heropfrissing. En
daar stond het avondeten al klaar, bokes met kaas en/of hesp. En als al die bokes op
waren mochten we niet van tafel want Tobias Haeck en Caraya hadden het idee en
initiatief om zangles te geven. Dus bij deze was er dan ook zangles, waarvoor dank.
Na de zangles was er natuurlijk ook nog een avondspel. Minder actief maar het stelde
je geduld wel op de proef. Je moest per groep in 5 kampen zien te geraken. Met de
techniek sluipen in de voormiddag kon dit niet zo moeilijk te zijn.. Toch bleken velen
in een groep te sluipen, maar dit gaat niet!! Zo bewezen Cavia en Wouw toch dat het
helemaal alleen veel beter gaat. Het team van Vos had uiteindelijk gedeeltelijk
gewonnen, ze waren dan wel in alle vijf de kampen geraakt, maar ze hadden Leeuw
niet gevonden. Volgende keer beter! En aangezien het onze allerlaatste avond samen
was hebben we ook dan besloten om het af te sluiten met een kampvuur. Een
allerlaatste maal het avondlied en oogjes dicht.
Vrijdag 11 april
Bij het kraaien van de haan, stonden de Vg’s op samen met de leiding. Vandaag was
helaas de laatste dag van wat een heel mooi en actievol paaskamp en
techniekenweekend was geweest. Op het menu der ochtend stonden niets minder
dan ontbijtkoeken. De Vg’s smulden en aten hun buikje rond. Na het ontbijt namen
de getotemiseerden het heft in handen en kuisten de chalet, terwijl de overigen de
techniek weerkennis en natuur kregen van Fret, Leeuw, Mustang en Okapi. Eenmaal
dit uitgelegd was, smeerden de Vg’s ettelijke honderden sandwichen met preparé en
gekapt. Uiteindelijk bleek het allemaal veel te veel te zijn, zeker wanneer bleek dat
Katta nog verse eiersalade gemaakt had. De chocomoussen werden er ook nog
tegenaan gesmeten zodat iedereen zowat overvol op de bus kroop. Moe maar
voldaan na een 7 dagen actieve scouting keerden de Vg’s huiswaarts. Na een rit van
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ongeveer 2 uur werden de Vg’s ontvangen door de ouders en/of liefjes. (We noemen
uiteraard geen namen).
Eindnoot:
Als Vg leiding willen wij ten eerste Guppy, Cholo en Fossa bedanken om ons bij te
staan tijdens spelen en andere activiteiten. Zonder hun waren bepaaldeactiviteiten
een stuk lastiger geweest.Verder bedanken we de Vg’s voor hun inzet enengagement
gedurende 7 dagen. En tot slot de blauwen om toch alweer het paaskamp te
organiseren en in goede banen te leiden!
Een stevige linker van uw 2 reporters ter plekke,
Gemotiveerde Leeuw en Strijdvaardige Mustang
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Programma Verkenners-Gidsen
Zaterdag 03/05/2014: 10u00 tot 17u30
Groot kamp komt dichterbij dus gaan wij ons de komende weken stilaal beginnen
klaarstomen. En een echte scout moet natuurlijk kunnen sjorren. Wij bouwen jullie
suggesties, “doe ke zot”
Zaterdag 10/05/2014: 14u00 tot 17u30
····/·/-//··/···//--··/---//···-/·/·-·//--/---/·-·/···/·// Ik denk dat jullie wel al weten hoe laat
het is. Leeuw is hier een fan van voor op groot kamp. We kunnen ze dus maar beter
goed leren.
Zaterdag 17/05/2014: 14u00 tot 17u30
MBSZH&P. Waarvoor staat die P nu? Dan moet je afkomen hé. Even herhalen voor al
het materiaal toch juist te kunnen hanteren. Zo raken er minder gewonden!
Zaterdag 24/05/2014: 14u00 tot 17u30
Openen en sluiten aan de Muze, we spelen een stadsspel, maar niet alleen! Het spel
zullen de Pythons wel uitleggen.
Zaterdag 31/05/2014
Geen vergadering
Zaterdag 07/06/2014
Geen vergadering
Vrijdag 13/06/2014: 19u00 tot 22u00
Avondvergadering! De suggesties die jullie mij hebben doorgemaild zullen we
vandaag klaarmaken. Vergeet dus niet te mailen. En vergeet ook niet te komen met
een lege maag!
Zaterdag 21/06/2014: 14u00 tot 17u30
Kampvergadering! Wij bekijken alles voor het groot kamp even en zetten alles klaar.
Als je nog spullen in je koffer wilt steken is het de moment!
Zaterdag 28/06/2014: 09u00 tot 17u30
Wij gaan naar ’t zeetje en spelen daar een paar spelletjes uitgelegd door de Piranha’s.
We spreken af rond 9h aan het Sint-Pieters station. Het exacte uur wordt nog
meegedeeld naargelang de treinregeling. Vergeet je zwemkledij dus niet :D
Maandag 28/07/2014 tot donderdag 14/08/2014 : GROOT KAMP
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Zaterdag 06/09/14: 14u00 tot 17u30
Nieuwe mannen, nieuwe plannen, nieuwe vrouwen, terug van nul opbouwen. We
leren elkaar dus kennen en bekijken eens hoe het dit jaar verder zal gaan. Patrouilleindeling zal deels overlopen worden.
Gemotiveerde Leeuw
Michiel Dutrieue
Takleider VG's
leeuw@dezwaluw.org
0498/49.45.41
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