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Alweer veel water onder de brug sinds ons laatste onderonsje hier in mijn hoekje.
Ik ben trots en verheugd dat ik dit jaar de tijd gevonden (gemaakt) heb om terug een
leidersweekend te organiseren. Op dit gebied was onze eenheid de laatste jaren wat
aan het slabakken, wat zich liet voelen in de kwaliteit van de voorbereidingen (op
papier) van spelen en tochten. Ik haalde een aantal cursussen uit de kast, waarvan ik
veronderstelde dat die door iedereen gekend waren.…veronderstelde. Het is
inderdaad zo dat op drie jaar een leidersploeg serieus veranderd en de kennis continu
moet doorgegeven en onderhouden moet worden. Spelen maken, tochten
voorbereiden, een spel uitleggen aan een groep kinderen, …Onze leiding is weer
helemaal up to date en levert opnieuw voortreffelijk werk af!
Wij maakten tevens van de gelegenheid gebruik om eens in eigen boezem te kijken
en openlijk het thema engagement te bespreken en voor onszelf opnieuw te definiëren
waar we staan en waar we heen willen. Volgende afspraak 23 & 24 Februari!

Het Herfstkamp is – zoals u kan lezen in de verschillende artikels – alweer
vlekkeloos verlopen. Qua keuken en logistieke organisatie kon ik gelukkig alweer
beroep doen op een paar oude rotten in het vak, aangevuld met het nodige jonge
geweld om af en toe eens een evidentie in vraag te stellen. De sfeer zat er
onmiddellijk in, de kinderen stoeiden er van bij aankomst op los….ik zag dat het
goed was.
Tegen mijn zin moet ik hier wel nog even melden dat de inschrijvingen qua timing
nog steeds niet echt lopen zoals ik het gewenst had: 56 inschrijvingen 1 week voor
vertrek, uiteindelijk 134 personen op kamp…organisatorisch een ware hel!
Ik heb nu de deadline voor inschrijvingen voor onze activiteiten 1 week vervroegd,
tot 2 weken voor aanvang of vertrek. Ook krijgen jullie nu regelmatig een mailtje met
een herinnering, wat een en ander zou moeten oplossen.
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Ondertussen is ook de eerste levering van onze wijn een feit en ik ben blij jullie te
kunnen melden dat we momenteel aan 1855 flessen zitten! Het merendeel van de
ouders heeft ook onze oproep om minstens 6 flessen per ingeschreven kind te
verkopen opgevolgd, waarvoor hartelijk dank. Ik hoop dat de achterblijvers snel
volgen zodat bij de volgende levering iedereen besteld is en wij de actie kunnen
afsluiten rond Februari. Bijbestellen kan natuurlijk ook nog tot dan!
Ik wil nog even onze (voorlopige?) topverkopers in de bloemetjes zetten:
1. Baribal (127 flessen)
2. Dhr. Stroo (126 flessen)
3. Dhr. Dutrieue (96 flessen)
Ik zou zeggen: “geniet, maar….”
Als laatste van de gelegenheid gebruik maken om iedereen een gelukkig en veilig
eindejaar toe te wensen.

Grappige Forel
De Meyer Mike
0478/26.81.18
zwaluw@pandora.be

EENHEIDSLEIDER.
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Planning
Technische - leiderscursus:
Terrein De Zwaluw, Viaductstraat zn, 9032 Wondelgem
Zaterdag 23 Februari 2008 en Zondag 24 Februari 2008, 15 € per persoon
Inschrijvingen iedere zaterdag tot 16 Februari 2008, bij voorkeur via overschrijving op
001-4945144-63

Kaasvond:
Klooster Augustijnen, Academiestraat 1, 9000 Gent
Zaterdag 8 Maart 2008 vanaf 19:00h
Prijs: 12,00€ per persoon voor de kaas
8,00€ per persoon voor de reuzensandwich
Inschrijvingen iedere zaterdag tot 23 Februari 2008, bij voorkeur via overschrijving op
001-4945144-63
!! Details zoals steeds in de Kaasfolder !!
Paaskamp:
Jeugdheem ‘De Kievit’, Kapucienenberg 38, 2440 Geel
• Van zaterdag 22 maart 2008 tot en met woensdag 26 maart 2008.
Prijs: 80 € per persoon
• Van zaterdag 22 maart 2008 tot en met Maandag 24 maart 2008 voor de Bevertjes.
Prijs: 40 € per persoon
Inschrijvingen iedere zaterdag tot 8 Maart 2008, bij voorkeur via overschrijving op
001-4945144-63
!! Details zoals steeds in de kampfolder !!

Technisch weekend JVG’s en VG’s: Zie programma JVG’s en VG’s
Groot kamp:
Jeugdcamping VVV, Kattenbos z/n, 3920 Lommel
• 1Ste Periode: Van 1 augustus 2008 tot en met 18 augustus 2008 voor alle Leiders,
P.l's en H.p.l's, Verkenners – Gidsen en Voortrekkers. Prijs: 200€
• 2De Periode: Van 7 augustus 2008 tot en met 17 augustus 2008 voor alle kinderen:
Wolven, Teerpoten en een deel van de Jongverkenners - jonggidsen. Prijs: 150€
• 3De Periode: Van augustus 2007 tot en met augustus 2007 voor de Bevertjes. Prijs:
85€
Inschrijvingen iedere zaterdag tot 14 Juni 2008, bij voorkeur via overschrijving op
001-4945144-63
!! Details zoals steeds in de kampfolder !!
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Jaarplanning 2007-2008

September

1
8
15
22

14u
14u
14u
14u

17u30
17u30
17u30
17u30

Oktober

6
13
20

10u
14u
14u

17u30
17u30
17u30

!Buiten!

Herfstkamp: 27 Oktober - 31 Oktober
November

10
17

10u
14u

17u30
17u30

December

1
8
15

10
14u
14u

17u30
17u30
17u30

Januari

12
19
26

10u
14u
14u

17u30
17u30
17u30

!Buiten!

Februari

16

14u

17u30

!Buiten!

Maart

1
8
15

10u
14u
14u

17u30
17u30
17u30

!Buiten!

Paaskamp: 22 Maart – 26 Maart
April

12
19

14u
14u

17u30
17u30

Mei

3
10
17
24

10u
14u
14u
14u

17u30
17u30
17u30
17u30

Juni

7
14
21

14u
14u
10u

17u30
17u30
17u30
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Verlaat de eenheid…
Verwest Jasper of Heimelijke Wasbeer
Wasbeer nam dit jaar een beetje teveel hooi op de vork en moet na 15 jaar zijn
zwaluwvrienden even vaarwel zeggen. Zijn zware job in de bouw, avondschool tot de
late uurtjes en een ietwat onderschatte verbouwing eisen hun tol en nopen de
takleider van onze Jongverkenners tot deze beslissing. Hij wordt daar vervangen door
het prachtige duo Lama – Ooievaar, die zijn taken hebben overgenomen.
Het ga je goed Wasbeer en ik hoop je snel terug in ons midden te hebben!!!
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Leiderskader voor het scoutsjaar 2007 - 2008
Eenheidsleiding
De Meyer Mike – Forel - EL
Everaert Pepijn – Baribal - AEL
Clarysse Tine – Beloega - AEL

Bevers

Jongverkenners

Clarysse Charlotte – Narwal - TL
Vanden Bogaerde Tine – Mara - ATL
Poupaert Shenandoah – Timalia - HL
Valent Bianca - HL

De Jonghe Maarten – Ooievaar - DDTL
Lens Yoeri – Lama - DDTL
Hoet Joord – Tamarin - HL
Jacob Emilia – Mees - HL
Slock Leentje – Kea - HL

Teerpoten
Verkenners
De Cremer Karolien – Oribi – TL
Everaert Marloes – Cataras - EATL
Montaner Gaby – Toepaya - HL
Provo Ken – Cholo – HL
Blom Lorenzo – Yak - HL
Gellynck Evert – Tokeh - HL

Slock Karel Simon – Hert – TL
Slock Willem Jan – Saki - ATL
Provo Lee – Linsang – ATL
Brackenier Ciel – Sifaka - ATL

Wolven
Decaluwé Shirley – Karekiet - TL
Dutrieue Kim – Tagoean - EATL
Cornelis Kevin – Albatros – ATL
Bastiaens Robbe – Das - ATL
Elderweirdt Gert Jan – Giraf - HL
Van Winckel Hendrik – Guppy - HL

Stam
Brackenier Elias - Gibbon
Caestecker Graziëlla - Kolibrie
Debuyserie Danny - Vink
Goyens Claude - Condor
Goyens Caroline - Kongoni
Iterbeke Lucien - Kaaiman
Matthijs Thomas - Kievit
Mortier Frans - Specht
Mussche Karin - Ibis
Oosterlinck Alex – Wezel
Poupaert Daniël – Dolfijn
Van Oost Gwenolé – Rob

Oosterlinck Stijn - Meerkat
Reynaerts Bruno - Kauw
Riesco-tellez Nicolas - Paca
Slock Lieselotte - Nyala
Tack Stefaan - Eland
Tack Christian - Kat
Van Gele Elie - Wombat
Vandewalle Mieke - Ocelot
Verdonckt Els – Cotinga
Ronsmans Agalaje – Nandoe
Deckmyn Melissa – Chousingha
Verwest Ignace - Banteng
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Stam
Op een mooie zaterdag eind oktober begon dit
mooie verhaal. De zwaluw trekt er naar jaarlijkse
gewoonte weer op uit om een prachtig
herfstkamp te beleven. Terwijl de leiding zorgt
voor spel en plezier en de kinderen zich amuseren
zorgen wij, de stam, voor de culinaire
activiteiten. Het was duidelijk niet de eerste maal
op deze locatie voor Kolibrie, Ibis, Specht,
Kievit, Forel en Baribal zij hadden allen een
plan hoe het moest geschikt en gedaan worden.
Op een mum van tijd was de keuken ingericht en
klaar voor gebruik. Het blijft toch raar om voor
zo’n grote groep om fourage te gaan. Vier volle
karren en dan nog iets vergeten zijn… Geen nood
we rijden er nog om. Volgende zoektocht: PMDzakken. PMD-zakken zijn moeilijk te vinden.
Sommige mensen vroegen zich af of ze in Geel
wel moesten sorteren, andere sturen ons door naar het gemeentehuis (dat maandag
pas open is) en nog anderen weten het niet. Dan restte er
ons nog één opdracht: onze villa slaapklaar maken.
De eerste avond waren het lekkere balletjes in tomatensaus
met aardappelpuree. Aangezien het zelf-afwassen door de
kinderen op groot kamp een megasucces was, blijven we
deze gewoonte gebruiken. Onder het toeziende oog van de
leiding wasten de jonge zwaluwkes alles zelf af. Waarvoor
nogmaals de dank van de stam. Want 130 bekertjes (5 x
per dag), borden, messen en
vorken is toch veel. Dan was
het eindelijk zover: Wezel is
aangekomen. Hij begon dan
ook meteen aan overheerlijke
soep, we hebben gemerkt dat soep maken zijn ding is.
Wezel serveert de soep soms ook in rare ‘kasserollen’
jaja in een pompoen. Gelukkig was onze fotograaf,
Kongoni, ook mee en kon ze alles vastleggen.
Zondag kregen we versterking maar verlieten er ons
ook enkelen. Kaaiman kwam en Wombat, Specht en
Kolibrie gingen. We hadden toch ook even tijd om onze
stapschoenen aan te trekken en de mooie omgeving te
verkennen.
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Af en toe ook een bezoekje van een bekend gezicht
met het nageslacht is ook altijd leuk. Bij sommigen
begon het dan ook te kriebelen…
Maandag waren de weergoden ons iets minder
gunstig en druppelde het de hele dag. Gelukkig houdt
dit de kookploeg niet tegen om lekker te koken. Een
lekkere macaroni smaakte iedereen.
Woensdag was het al tijd om op te ruimen en in te
pakken. Het minder leuke deel van een kamp moet
immers ook gebeuren. Al bij al mogen we besluiten
dat alles vrij vlot en volgens schema verlopen is.
Nogmaals bedankt aan de volledige stam voor een
leuk kamp en de gezellige sfeer.
Afhankelijke Nandoe

De keuken bij de Kievit
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Beste bevertjes, ouders en lezers
Eindelijk was het zo ver, het eerste en
hopelijk niet het laatste herfstkamp was
aangebroken voor de bevertjes.
Zaterdag 27 oktober 2007
De dag waarop de volledige Zwaluwgroep
op kamp vertrok. Bij het aankomen op de
parking aan ons terrein te Wondelgem,
stonden de bevertjes al paraat om te vertrekken op kamp. Voor we met zen allen op
de bus konden gingen we snel nog even naar het toilet. Tic-Tac en Bulle namen de
kindjes mee. Bulle wou de bevertjes bij elkaar roepen, maar vergat de naam van
Seppe Bovyn en noemde hem dan maar even Tsjoepke, Sorry voor het misverstand
Seppe. We kwamen terug en onze bagage was al voor de helft weg. Hoe kan dat nu.
Jaja, we moesten bijna vertrekken. Komaan hup, hup, allen op de bus…
Iedereen geïnstalleerd op de bus, even nog een leuke film opsteken, “Shrek de
derde”, amai wat een reuze fijne film volgens sommigen hé Benjamin
Meerssenman? Toen de bus vertrokken was, was het muisstil op de bus. Je hoorde
niemand (bijna in paniek dat we de kindjes vergeten waren) maar iedereen had zijn
aandacht gevestigd op de film. Toen we rond 11uur aankwamen op het oh zo groene
en leuke domein, begon iedereen te popelen van ongeduld om te weten waar we
gingen slapen. Eerst nog even snel de kampwenken afwerken, dat zijn de regeltjes op
kamp, en we konden ons valiezen op onze kamer gaan zetten. Iedereen zocht zijn
valies uit. Vooral voor Benjamin Meerssenman en Jannes Depoortere was dat een
hele karwei. Er stonden nog een paar valiezen waar de bevertjes hun valies moesten
uitzoeken. Op de meeste valiezen stond hun naam dus was het al iets gemakkelijker.
Maar voor onze twee bevertjes ging het ietsje moeilijker: 10 maal voorbij hun valies
gepasseerd en nog niet gevonden! Toen heeft de leiding maar snel ingegrepen en
heeft men hen duidelijk gemaakt dat de zwarte valiezen van hen waren (niet meer
vergeten hé). We kwamen op onze kamer, mochten beginnen uitpakken en onze
speelkledij aandoen die lekker vies en vuil mag worden J. Toen mochten we eten,
het lekkere lunchpakket, allemaal gezellig samen aan een grote tafel om onze buikjes
rond te vullen. Na het eten werd de hulp van de bevertjes al ingeroepen. Er was een
fee, een kleurenfee, die er een beetje raar uitzag, en ze was haar kleurtjes kwijt. Een
trol had die kleurtjes gestolen en de bevertjes besloten om de fee te helpen. Eens ze
onderweg waren om de kleurtjes te zoeken, kwamen ze een tovenaar tegen die leidde
hen naar een magische boom. Daar was de trol en een goede heks die een vogeltje
had, FILOU en die hebben dan samen de bevertjes geholpen de kleuren van de trol
terug te bemachtigen Eens ze die allemaal hadden, legden de stoere Bevertjes de trol
plat op de grond en keerden ze terug naar de chalet om daar een super mooie
regenboog te maken. Maar daar bleef het niet bij. Tic-Tac vond het leuk om te
beginnen spelen met de verf en we begonnen dan maar met een verfgevecht! Er
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waren er twee, ons Amely Michiels en Marthe Michiels, die vonden dat er ook nog
mensen moesten zijn die de regenboog moesten afmaken. Ahja, ze hadden het dan
ook beloofd aan de fee. Na al dat spelen en verven was het tijd voor een vieruurtje!
Na het vieruurtje ons wassen en leren hoe wij onze kleertjes netjes vouwen en onze
slaapzak mooi leggen! Na het eten hebben we nog het vervolg van ‘De vriendjes van
het woud’ gehoord. Dan konden we beginnen met een leuk avondspel. De bevertjes
kregen de vraag van Spiderwoman om haar te helpen met het zoeken naar haar web.
Ze kon namelijk geen web meer maken. De bevertjes vertrokken samen met haar
richting de sahara en daar vonden ze een slechte vrouw die het web had gestolen. Ze
overmeesterden met zen alleen de slechte vrouw en keerden terug naar de chalet waar
ze Spiderwoman een mooi web hielpen bouwen om in te slapen. Dan was het tijd om
met zen allen naar dromenland te gaan.
Zondag 28 oktober 2007
Iedereen werd gewekt om 8uur door hun lieve, lieve leiding. Eens alle kleine oogjes
open waren en iedereen klaar was kon de dag beginnen met een super turnles. Na de
turnles kregen we een lekker ontbijt. Leon Tack die vond de peperkoeken mmmm
lekker J . Iedereen heeft veel gesmuld en dan was het tijd om ons te gaan wassen en
erna na een leuk verhaaltje te luisteren. Dan gingen we met zen allen naar de Sahara
gaan spelen. Dan mochten we terug onze mondjes vullen en konden we terug gaan
spelen. Het was tijd voor de sportproefjes. Er waren twee mensen een Cowgirl en
een chique Dame, die aan het discussiëren waren over wie het best is in de
Olympische disciplines. De bevertjes werden in twee groepjes verdeeld en deden hun
uiterste best om te winnen.
Maar uiteindelijk was iedereen de winnaar door hun grote inzet!
Daarna was het tijd voor het vieruurtje: lekkere chocoladekoekjes met melk. Maar er
was nog iets gebeurd. Keeo was aangekomen op kamp. Ze kwam bij ons om dan
samen de volgende dag ons naar mama en papa te brengen.
Daarna gingen we ons met zijn allen gaan wassen en leerde we nog een beetje over
onze bevereisen. Dan kregen we lekker eten dat ideaal bereid was door de stam. Na
het eten kregen we nog een spannend verhaaltje te horen van Malac. Het verhaaltje
werd in het donker verteld. Dat was ‘kei Cool’ vonden Marthe en Amely. Dan
kregen we ook nog een overheerlijke kantine: lekkere cola met snoepjes
mmmmmmmm… Daarna kregen we bezoek van de tandenfee. Ze had een probleem.
Ze was betoverd en ze legde in plaats van centjes, muizen onder de hoofdkussens van
de kindjes. De kinderen gingen naar de boze heks en vroegen waarom ze dat deed.
Ze deed dat omdat ze zo mooi wou zijn gelijk de tandenfee. De bevertjes stelden
voor om haar ook zo mooi te maken. Zo gezegd, zo gedaan. De bevertjes begonnen
met het schilderen van de heks en ik moet eerlijk toegeven, de heks zag er toch wel
beter uit J . Eens de heks mooi geschilderd was en de tandenfee was terug aardig,
gingen we allemaal samen gaan dromen over de volgende dag
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Maandag 29 oktober 2007
Na het wekken van de bevertjes begonnen we allemaal met volle moed en fit aan de
turnles, terwijl de leiding ondertussen al begonnen was met het klaarleggen om alles
in de valies te steken. Eerst nog een overheerlijk ontbijt… boterhammetjes met melk,
dan ons gaan wassen en het klaarmaken van de valiezen, dan nog beetje spelen of
knutselen en dan konden we genieten van het laatste maal op ons eerste herfstkamp.
Na de siësta was het zover, de lieve kleine bevertjes moesten afscheid nemen van
Malac en Bulle en keerden samen met Keeo terug naar hun lieve mama en papa.
Het was een super onvergetelijk, mega, super, tof, cool, wijs kamp!!!!
Ik zou ook nog eens de stam willen bedanken voor al dat lekkere eten die ze voor
onze hongerige buikjes gemaakt hebben, onze eenheidsleider Forel en adjuncten
Baribal en Beloega voor het mogelijk maken dat wij op kamp konden gaan en voor
hun inzet.
En ook niet vergeten onze Leidsters voor het maken van een leuk programma, zodat
wij ons geen enkele minuut verveeld hebben.
BEDANKT !
Tot na het volgende kamp,
Bulle ofte Valent Bianca

Programma voor de komende maanden
Dag bevers en ouders zoals je kunt lezen is het een heel leuk kamp geweest voor
iedereen. Ik heb zelf niet veel meer te zeggen. Alleen geef ik je het programma nog
mee voor de komende maanden. Ouders en bevertjes vraag eens rond aan vriendjes
en vriendinnetjes of ze niet willen komen bij de bevertjes. Want het moto is hoe meer
zielen hoe meer vreugde. Er mogen nog 8 bevertjes bij.

Zaterdag 15 December 2007: Vergadering om 14u00
Vandaag maken we iets rond kerst breng een schort en een zak mee. Verdere
inlichtingen krijg je nog.
Zaterdag 22 December 2007: Geen vergadering
Zaterdag 29 December 2007: Geen vergadering

Aan alle ouders en bevers wensen wij een zalig kerst en een Gelukkig Nieuwjaar.
Vanwege de beverleiding.
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Zaterdag 5 Januari 2008: Geen vergadering
Zaterdag 12 Januari 2008: Vergadering om 13u45
We gaan vandaag naar Poppenkast Pierke Pierlala. We vragen aan de ouders om de
bevers te laatste om 13u45 aan school af te zetten. Zodat we op tijd kunnen
vertrekken. Vergeet geen 5€ mee te brengen voor inkom en snoep.
Zaterdag 19 Januari 2008: Vergadering om 14u00
We gaan turnen. Jaja breng je turnschoenen mee.
Zaterdag 26 Januari 2008: Vergadering om 14u00
Laten we vandaag allemaal knus bijeen zitten en luisteren naar een verhaal. Ook
wordt er veel gespeeld.
Zaterdag 2 Februari 2008: Geen vergadering
Zaterdag 9 Februari 2008: Geen vergadering
Zaterdag 16 Februari 2008: Vergadering om 14u00
Vandaag leren we iets over de stichter van de scouts. Want die herdenken wij
allemaal door ons uniform te dragen de hele dag
Zaterdag 23 Februari 2008: Geen vergadering
Zaterdag 1 Maart 2008 : Vergadering om 14u00
Ja bevertjes jullie kunnen je vandaag weer eens goed laten gaan. Dit door veel te
spelen op de speeltuinen.
Zaterdag 8 Maart 2008: Vergadering om 14u00
We horen nog een verhaal en spelen daar een groot spel op.
Zaterdag 15 Maart 2008: Vergadering om 13u30
We gaan zwemmen. We spreken af aan zwembad De Rooigem.
Iedereen neemt zijn zwemgerief mee en 10€ voor het zwembad.
Ook vragen wij aan de ouders om bandjes mee te geven.
Ouders die willen mee’”zwemmen” zijn steeds welkom, even Keeo verwittigen.
Zaterdag 22 Maart 2008 tot Maandag 24 Maart 2008: Paaskamp
Zaterdag 29 Maart 2008: Geen vergadering
Zaterdag 5 April 2008: Geen vergadering
Zaterdag 12 April 2008: Vergadering om 14u00
We gaan de beentjes strekken en leren volksdansen. Ook gaan we veel spelen.
UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – JANUARI 2008 TOT MAART 2008
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: DE MEYER MIKE – RALINGEN 53 – 9940 EVERGEM

14

Zaterdag 19 April 2008: Vergadering om 14u00
Vandaag gaan we de Bevereisen eens opfrissen. Maar vooral veel spelen.
Zaterdag 26 April 2008: Geen vergadering
Wij vragen aan de ouders om alle kinderen een jas mee te geven en 50cent voor ‘een
sapje’ elke vergadering. Er is ook mogelijkheid om een koek te kopen aan 50cent.
Indien een Bevertje vragen heeft, of niet kan komen, gelieve mij te bellen.
Groetjes van Keeo

Bever zijn is …… Fijn

Keeo
Clarysse Charlotte
Bereidwillige Narwal
0486/60.02.95
TAKLEIDSTER BEVERTJES

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – JANUARI 2008 TOT MAART 2008
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: DE MEYER MIKE – RALINGEN 53 – 9940 EVERGEM

15

Teerpoten: Herfstkamp 2007
Zaterdag 27 oktober 2007
Eindelijk zover: de teerpootjes vertrekken op
kamp, en dat doen ze met veel plezier!
We verzamelden allen op het terrein te
Wondelgem om de bus op te wachten die ons naar
Geel zou brengen.
Met onze valiezen aan de rechterhand, ons
lunchpakket aan de linkerhand en ons petje op ons
hoofd. Jaja, we waren dus helemaal klaar om 5
daagjes door te brengen in de bossen van Geel.
En om 9u ’s morgens verscheen onze bus, met
zijn allen erop en genieten maar van een leuk
filmpje “Shrek 3”.
Aangekomen op het kampterrein kregen de
teerpootjes de kampwenken te horen, met andere
woorden een hele uitleg over hoe en wat plus wat afspraken. Gelukkig duurde dit niet
zo lang en voor de honger ons helemaal had ingenomen, konden we lekker smullen
van onze lunchpakketten.
Na onze lange busreis en het eten, konden de teerpootjes eventjes gaan neerliggen.
Hoewel dit niet zo goed verliep, denk ik wel dat de kindjes wel min of meer gerust
hebben. En zoals ik vorig kamp al begrepen had, betekent Siësta voor de teerpoten
niet rusten maar Fiesta. Ach ja, iedere tak heeft wel zijn ding hé.
Wel nadat de teerpootjes een uurtje hadden uitgerust, vonden we het wel een goed
idee om eens het terrein te gaan verkennen. En hoe kun je dat beter doen dan
knikkerbanen te maken in de Sahara (een grote zandvlakte).
Gejuich alom! Elke groep moest samen met één leider een knikkerbaan maken, en op
het einde werd de mooiste eruit gekozen. Nu kun je wel begrijpen dat zulke dingen
wel een beetje rivaliteit doen ontstaan tussen de kindjes, maar dit werd dan zo erg dat
de leiding zelfs een tikkeltje te competitief werd. Het stelen van takjes, het per
ongeluk stappen op bruggen, enz... maar gelukkig dat het alleen daar bij bleef. Na
zwoegen en zweten waren onze knikkerbanen eindelijk af, sommige werkten beter
dan andere, maar ik persoonlijk vond dit niet zo belangrijk. Het ging meer om de
knikkerbaan zelf, de schoonheid dat dit kunstwerk uitstraalde. In de groep van o.a.
Grijze broer (met mijzelf als leidster) ging het om abstracte kunst.
Spijtig genoeg begreep de rest van de groep hier weinig van, maar ja misschien in een
andere plaats en tijd zou dit wel gewerkt hebben. J Alleszins proficiat aan de groep
van Nilgaï die erin slaagde om een knikkerbaan te maken die werkelijk werkte. Dus
de teerpootjes die bij deze leider zaten, een pluimpje!
Twee uurtjes later was iedereen het zand maar beu geworden, het kroop namelijk
overal (zeer irritant), dus besloten we om ons lekker vieruurtje op te eten.
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MMMmmm...
Na het vieruurtje zagen de teerpoten de techniek: vouwen van kledij. Hoewel dit niet
per sé de leukste techniek is, is het toch wel handig om te weten hoe jij je kleren
netjes opvouwt zodat ze op het einde van het kamp er nog altijd herkenbaar uitzien.
Maar geen zorgen want de teerpoten waren hier professionals in, zoals bijvoorbeeld
Maja Demuynck. Een pyjama opvouwen in minder dan 3 seconden is geen
probleem. ..
De avond viel snel en na onze kantine kregen we te maken met een wanhopige
jongen Alladin die zijn geliefde kwijt was geraakt. Ze was ontvoerd door de neef van
de slechterik Jafar, één of andere duister figuur dat alleen Yasmine (Aladins geliefde)
zou teruggeven indien hij de geest zou krijgen. Maar geen zorgen de teerpoten waren
gewillig om te helpen. De teerpootjes toonden veel moed en waagden zich door de
donkere bossen om een persoon in nood te helpen. Wat dat de teerpoten ook over
beschikken, is liefde. U vraagt zich waarschijnlijk af waarom ik nu in hemelsnaam
over liefde begin, wel ik zal het u vertellen. De teerpoten zijn zo vredelievend
aangelegd dat ze de slechteriken met liefde bestrijden, dus bijvoorbeeld in plaats van
gewoon weg te lopen van de gemene schurk, vonden ze het een beter idee om hem
gewoon te knuffelen. Vooral Helena Diericks geloofde in deze theorie, want wie
zegt er nu niet dat je met liefde alles kunt bestrijden. J
Maar niet iedereen was even moedig. Er waren een paar teerpootjes die het toch een
beetje lastig hadden tijdens het avondspel. Het was zo erg dat o.a. Lisa Deschrijver,
Kiddist Goffeau, Amina Bostijn en Eleni Lootens maar niet de opdrachten durfden
te doen, maar geen zorgen want Ko was er ook. Hoewel zij haast niet kon bewegen
met al de kindjes rondom haar, kon zij ze toch overhalen om hun angst te
overwinnen. Op het einde kreeg Aladin zijn geliefde terug in ruil voor een
muziekinstrument, en de geest werd bevrijd. De vijand speelde erop en werd
meegenomen door een duistere kracht. Alladin riep de geest weer op en wenste hem
vrij. U kunt natuurlijk geloven dat deze missie nogal lang duurde, dus was het maar
tijd om in bedje te kruipen...
Zondag 28 oktober
De wekker ging af om 8 uur en we voelden ons helemaal klaar om eraan te beginnen.
En hoe kan jij je dag beter beginnen dan met een turnles. Eventjes de armen en benen
strekken, een klein sprintje en hup naar de eetzaal om aan lekker ontbijt te beginnen.
Zoals altijd verliep de dag zoals gewoonlijk: opstaan, turnles, ontbijt, kattenwas en
inspectie.
Maar zondag is wel een speciale dag, want dan krijgen de teerpootjes de kans om hun
gedachten over een bepaald onderwerp (in dit geval was het “verkeersveiligheid”)
tijdens de Morele opvoeding te uiten.
Zo wisten velen ons te vertellen hoe je het veiligst oversteekt, en wat je wel en niet
mag doen als je op straat stapt. Op het einde kregen ze dan de kans om zelf eens
hetgeen ze geleerd hadden te testen op een zelfgemaakte grondplan van een straat. Na
de geplande activiteiten te hebben gedaan, kregen de kindjes de kans om zich eens
volledig uit te leven. Ze mochten vrij spelen, dit gaf hun een kans om het terrein te
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verkennen en af en toe eens een dennenappel te gooien of bergjes dennennaalden te
maken. Sommige onder jullie vonden zelfs dat de leiding ook een speeltuinattractie
was, dus besloten jullie maar om op hun rug te springen of de leiding te kietelen.
En onze Eleni , zo klein maar zo snel, vond het wel leuk om de leiding wat te plagen.
Maar spijtig genoeg bleef dit niet bij één teerpootje die besloot om de lieftallige
leiding te plagen, neen, de rest wou ook wel hun gevoelens uiten. Onze mannelijke
leiders hadden het vooral moeilijk, ze kregen de volle lading waarop ze op een
bepaald moment zelfs moesten weglopen van al de teerpootjes die hen omsingeld
hadden. Ze wouden maar niet opgeven, en de arme leiders moesten zich maar gaan
verstoppen zodat ze eindelijk rust zouden kennen. Verderop verliep de dag zoals
gewoontjes met een stevige maaltijd en erna wat siësta.
Na de siësta maakten onze teerpootjes kennis met Timmy en Tommy, twee trotse 70jarige bewoners van het bos. Timmy en Tommy vertelden ons dat hun schat was
gestolen geweest door piraten. Ze eisten een grote som geld voor deze. Ze waren
radeloos, en vroegen of de teerpootjes hen niet wouden meehelpen met de opgelegde
opdrachten van de gemene piraten. Zoals altijd waren de teerpoten zeer gewillig om
deze twee wanhopige figuren uit de nood te helpen, dus werd elke opdracht tot een
goed eind gebracht doordat Timmy en Tommy hun schat terugkregen en ze nog lang
en gelukkig leefden dankzij de teerpootjes.
Na het helpen van deze personages genoten we met zijn allen van een koekje en wat
melk. Kwestie van onze energie wat terug te winnen van al dat zwoegen.
Een halfuurtje later gingen we ons eens deftig wassen om al dat zand weg te krijgen.
Wat dat eigenlijk wel nodig was, want bij het uittrekken van de schoenen, hadden we
onze eigen Sahara gemaakt in de badkamer. Dit verliep allemaal vlot en zo konden
we weer wat boterhammetjes eten. Nadien was het tijd voor zang en verhaal, we
luisterden naar het verhaal van Kigo en zongen erna met volle teugen.
Later op de avond kwam er alweer een persoon in nood op ons kampterrein aan, maar
deze keer was het een zeer vreemde typetje. Hij heette Jack en wist ons te vertellen
dat hij alle pompoenen gestolen had. En aangezien alle pompoenen weg waren, kon
er dus geen halloween gevierd worden. Een absolute tragedie dus!
Maar Jack stelde voor om een paar opdrachten uit te voeren in ruil voor de
pompoenen, waarop de teerpootjes al snel ja antwoorden. De teerpoten voerden alle
opdrachten uit zonder moeite en kregen dan uiteindelijk de pompoenen terug van
Jack. Iedereen natuurlijk zeer blij, want ja we konden weer halloween vieren.
Jack nam afscheid van ons, maar voor hij wegging wenste hij ons een goeie
nachtrust. Welterusten.
Maandag 29 oktober 2007
Het is zover de derde dag op kamp, en wat betekent dat? Sportproeven natuurlijk.
Volop gejuich! Onze dag begon met een portie turnles en erna een stevig ontbijt dat
we zeker straks zouden nodig hebben voor het lopen en springen.
Alles verliep van een leien dakje, behalve één ding: het weer. Het viel een beetje
tegen, maar een klein beetje regen zou ons niet tegenhouden, want voor we het
wisten, was het (eventjes) gestopt.
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Na het kattenwas en inspectie konden we eindelijk beginnen aan de sportproeven.
Zoals elk jaar tonen de teerpoten hoe snel ze wel de 60m en 400m kunnen lopen en
dit jaar was geen uitzondering. Hoewel iedereen heel goed gelopen had, waren er
toch een paar die af en toe verkeerd liepen, zelfs als ze niet moesten lopen, hé Simon
en Robin Vercauteren. Maar ja, zoals je ziet, zelfs na de 400m lopen, zijn de
teerpootjes nog niet moe. Ze zijn maar pas begonnen. Toen het lopen eindelijk
gedaan was, wat nogal later was dan verwacht, was het tijd om aan tafel te schuiven.
Alweer wat lekkers op ons bordje! Na het eten namen we afscheid van Kaa, maar de
teerpootjes waren niet betreurd, want ze zou de volgende dag ’s avonds er weer zijn.
De teerpoten moesten het met 1 leidster minder doen voor een dagje.
60m sprint
1. Pieter Verschueren
2. Sam Hostens
3. Simon Verschelden

400m lopen
1. Jacobe Haeck
2. Gilles Dewever
3. Simon Verschelden

Hoewel het regenen even gestopt was tijdens onze sportproeven, was het helaas weer
begonnen na de siësta.
Maar geen zorgen, de middag is toch niet verpest, want de leiding had al een heleboel
spelletjes klaar in de eetzaal. Dus zo konden onze teerpootjes zich verdiepen in de
wereld van gezelschapsspelen, tekenen en het kleuren van de leiding hun gezichten.
En ze waren niet alleen. Oh neen, de wolven waren er ook natuurlijk bij. Vooral
Jacobe Haeck, Helena Diericks en Tobias Haeck konden zich hier goed in
amuseren. Ik vond het resultaat best grappig, hoewel ik ook mijn deel heb gehad.
Gelukkig niet veel.
Na ons vieruurtje bleef het regenen, dus hielden we hoog –en verspringen voor een
andere keer en gingen we ons in de plaats eens lekker lang douchen. Helemaal proper
genoten we dan van onze boterhammetjes, en konden de teerpootjes erna zich
helemaal uitleven in de zangles, die trouwens met de hele eenheid verliep.
’s Avonds kregen we dan in de plaats van een avondspel, een quiz, en wat voor één!
De vragen gingen van ‘Wie is de oudste leider bij de teerpoten’, tot vreemde raadsels
die maar weinigen leken te snappen. De opdrachten waren ook wel fijn om te doen,
zo moesten sommige teerpootjes zelfs hun stem laten klinken door een liedje te
zingen voor de hele groep. Het klonk helemaal niet slecht, en er is duidelijk talent
aanwezig bij de teerpoten.
Bruno De Vos kreeg het hierbij nogal moeilijk, want het leek wel of hij toch wel
altijd moest antwoorden in zijn groep. Maar gelukkig kon hij er wel om lachen en
uiteindelijk is de groep waarin hij zat namelijk de groep van Ko samen met de groep
van Kigo gewonnen. Proficiat jongens, jullie hebben het allemaal zeer goed gedaan.
Na deze plezante avondje quizzen, was het dan weer eens tijd om in ons bedje te
kruipen. (Geeuwt) Slaapwel...
Dinsdag 30 oktober 2007
Eindelijk dinsdag, de voorlaatste dag, één dagje voor we de mama’ s en papa’s
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zouden terugzien...De dag begon als het ware met een zeer actieve turnles, en snel
nadien alweer een heerlijk ontbijt.
Daarna gingen we een kattenwasje doen en snel ons gerief schoon leggen voor de
inspectie. Kort erna kregen de teerpootjes met nog een proef te maken: de kimspelen.
Dit houdt dus in dat je 5 opdrachten uitvoert met gebruik van een zintuig (= voelen,
smaken, ruiken, horen, geheugen). Bijvoorbeeld het horen van een fluit. Hoewel deze
proef de meeste kan bekoren, is er toch één gedeelte ervan die de teerpoten toch een
beetje vrezen, namelijk het proeven. En eigenlijk is dit wel logisch, want het proeven
van mosterd is niet bepaald zeer smakelijk. Toch was het wel grappig om te zien
welk gezichtje jullie trokken bij het proeven van de lekkernijen. Wat dat eigenlijk
ook wel zeer hilarisch was, waren de antwoorden die de teerpoten soms gaven zoals
bijvoorbeeld Ghanima Van Goethem die vond dat de koffie eerder als een stinkende
kous rook, Berat Cildir dat de confituur naar een bal smaakte en kregen we te horen
van Kaat De Clercq dat koffiepoeder in feite naar ‘koffiemelk’ rook. Ik moet eerlijk
toegeven, het waren toch wel leuke antwoorden om te horen. Maar ondanks alles
heeft iedereen hier zeer goed gescoord.
Even wat later op de dag kregen de teerpootjes bezoek van de circusdirecteur Frans.
Bij de clowns was er namelijk een epidemie uitgebroken en dit was gewoonweg
vreselijk, want Frans zou zijn show zo niet kunnen opvoeren. Dus in alle wanhoop
vroeg hij of de teerpootjes wel goesting hadden om als clown getraind te worden, en
je kan het al raden, het antwoord was ja. Zo een kans laat je niet zomaar liggen!
De teerpootjes leerden zo goed mogelijk hun evenwicht te houden, verschillende
geluiden te herkennen terwijl geblinddoekt door een parcours te lopen en nog zo van
die dingen. Sommigen onder jullie schenen hun roeping gevonden te hebben, want
jullie voerden alle opdrachten één per één vlekkeloos uit. Gefeliciteerd!
Naar het einde toe feliciteerde Franz de circusdirecteur de teerpoten om hun prestatie.
Plots kreeg hij een telefoon en naar het schijnt waren de clowns helemaal genezen.
En hoewel de teerpootjes dan niet de kans kregen om hun talenten als clown te
bewijzen op podium, kregen ze van Franz en Simba toch een lekker vieruurtje
waarop iedereen weer blij en wel naar huis of naar het kamp kon keren.
Na het vieruurtje kregen de teerpoten de techniek Spoortekens door Raksha. Voor
wie dit niet weet, dit zijn dus soorten symbolen die een hulpmiddel kunnen zijn voor
het bijvoorbeeld lopen van een tocht zoals een kruis dat voor verboden toegang
(taboe) staat of een driehoek dat gevaar representeert.
Later op de avond genoten we nog van de kantine en erna van een verhaaltje van
Hathi en daarbij nog een zangles. Eventjes de stembanden opwarmen en zingen
maar!
Toen we weer buiten kwamen, kwamen we een tovenaar tegen of beter gezegd hij
kwam ons tegen. Het was niet zomaar een tovenaar, maar Merlijn. Hij vertelde dat de
tovenaar van zwarte kunsten Malfidius de magische wereld teisterde en dat hij en zijn
leger van trollen, kobolden, enz... de onschuldige, magische wezens gevangen namen
en de prachtige steden vernielden. Maar gelukkig was er nog een groep tovenaars die
moedig genoeg waren om op te komen voor de zwakkeren, maar helaas waren ze niet
sterk genoeg en hadden ze hiervoor de Steen der Wijzen en de Magische Vuurbeker
nodig. En deze zouden ze vinden in de duistere bossen te Geel.
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Bij het horen van dit verhaal waren de teerpoten al helemaal klaar om alweer de
zwakkeren te helpen en zo weer alles goed te maken. Zo gezegd, zo gedaan. De
slechte tovenaars werden op het einde helemaal omsingeld, een toverspreuk werd
gezegd en zo dreven ze de boosaardige figuren weg zodat iedereen weer blij en veilig
was.
De teerpoten hadden het alweer voor mekaar gekregen en zo konden ze met een
gerust geweten weer in bedje kruipen. Slaap zacht...
Woensdag 31 oktober 2007
Opstaan! Vandaag gaan we naar huis! Maar voor we naar huis gaan hebben we een
lange dag voor de boeg. Onze ochtend begon met een niet zo uitgebreide turnles en
daarna een wel uitgebreid ontbijt. Daarna gingen we dan onze valiezen maken, dit
zou nogal chaotisch verlopen, want ja 27 teerpootjes=27 valiezen. Maar bon de
leiding zorgde wel dat alles weer piekfijn verliep. Na dit en de kattenwas, mochten de
teerpootjes zich volledig uitleven door wat spelletjes te spelen terwijl dat de leiding
zich bezighield met het kuisen van de kamers.
En wat er vandaag op het menu stond, is misschien wel ook zeer belangrijk om te
vermelden, want het waren namelijk hot dog’s. Geen warme honden nee, maar
lekkere broodjes met worst. Lange leve de goofoosquad! Ook bekend als de stam,
maar sinds vorig jaar wat gemoderniseerd. J
Na het eten duurde het niet lang of de bus kwam! En zo zongen we het afscheidslied
en kropen we de bus in!
Zo dat was het kamp dan, ik hoop dat jullie zich goed geamuseerd hebben op kamp
en al uitkijken naar het volgende. En voor ik het vergeet wil ik eventjes een paar
mensen bedanken zoals Forel, de stam en iedereen die ervoor gezorgd heeft dat het
kamp prettig en wel verliep. Merci! Tot de volgende keer!
Ko ofwel Smeulende Toepaja

Programma voor de komende maanden
Het eerste kamp van dit scoutsjaar zit er weer op. De nesten zijn sedert kort ook
definitief ingedeeld. Nu mag iedereen het wolfje van zijn nestkleur kopen en op je
hemd naaien.
Voor de nieuwe nestleider/sters nog even dit. Als jullie de teerpooteisen afleggen
(wet, leuze, belofte, groet & betekenis, 10 jungledieren en jungleverhaal ) en jullie
slagen hiervoor, mogen jullie een geel V’tje op je uniform naaien. Dit betekend dat je
volwaardig nestleider/ster bent. Tot nog toe heeft niemand zijn teerpooteisen afgelegd
dus moeten jullie nog eventjes zonder V’tje verder.
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15 december 2007: 14u tot 17u30
De teerpoten houden dan een kerstvergadering. Ieder kind brengt dan een cadeautje
van ongeveer 3 euro mee, zowel voor meisjes en jongens. Door allerlei spelletjes
worden de cadeautjes uitgewisseld.
Meebrengen: 0,5 euro voor cola, cadeautje

Wij wensen iedereen een prettige kerst en gelukkig nieuwjaar !!!

12 januari 2008: 14u tot 17u30
De teerpoten zullen die middag gezellig een filmpje kunnen bekijken, naast de
spelletjes.
Meebrengen: 0,5 euro voor cola, tramkaart.
19 januari 2008: 14u tot 17u30
Een stapje links, een stapje rechts, een stapje vooruit en nog wat draaien en springen
erbij en we hebben een dansje gemaakt. Met wat leuke muziek en een beetje
danstalent zullen de teerpoten een leuke namiddag hebben.
Meebrengen: 0,5 euro voor cola, turnpantoffels
26 januari 2008: 14u tot 17u30
Wij gaan naar Pierke Pierlala en zijn vriendjes kijken.
Meebrengen: 0,5 euro voor cola, €4
2 februari 2008: geen scouts
9 februari 2008: geen scouts
16 februari 2008: 14u tot 17u30
Wij gaan naar Wondelgem om samen met de Wolven het grote Kanonnenspel te
spelen ter ere van Baden Powell, de stichter van de scouts.
Meebrengen: 0,5 euro voor cola, tramkaart of 1,60 euro.
23 februari 2008: geen scouts
1 maart 2008: 10u tot 17u30
Wij gaan zwemmen en trekken ’s middags op ruiltocht!
Meebrengen: 0,5 euro voor cola, tramkaart of 1,60 euro, zwemgerief,.
Verplicht: zwembandjes of zwemring voor zij die niet kunnen zwemmen!!!
8 maart 2008: 14u tot 17u30
De teerpootjes krijgen die dag het verhaal over de ontvoering van Mowgli te horen.
Meebrengen: 0,5 euro voor cola,
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15 maart 2008: 14u tot 17u30
Zaterdag kunnen de teerpoten hun creatieve talenten tonen, want we maken een
knutselwerkje.
Meebrengen: 0,5 euro voor cola, knutselgerief (schaartje, lijm, potloden en/of stiften)
Zaterdag 22 t.e.m. Woensdag 26 maart 2008: Paaskamp.
Meer info is terug te vinden in de kampfolder.
5 april 2008: geen scouts
12 april 2008: 14u tot 17u30
Spelletjes, spelletjes en nog veel meer spelletjes op het programma. Je krijgt die dag
ook de mogelijkheid om je teerpooteisen af te leggen.
Meebrengen: 0,5 euro voor cola,
19 april 2008: 14 tot 17u30
We spelen een groot spel doorheen het centrum van Gent!
Meebrengen: 0,5 euro voor cola,
26 april 2008: geen scouts
Na het paaskamp komt er een nieuw ‘Steeds bereid’-boekje uit, waarin de
kampverhalen en de activiteiten van april tot juni staan beschreven.
De kampfoto’s of foto’s van vergaderingen kan je bekijken op onze website:
http://www.dezwaluw.org/ onder de rubriek fotoalbums of teerpoten.
Als je niet naar een vergadering kan komen, geef dan een seintje. Een smsje kan
natuurlijk ook. Of een mailtje naar karolien72@hotmail.com.

Raksha
De Cremer Karolien
Onzekere Oribi
0494/15.12.03
TAKLEIDSTER TEERPOTEN
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Hey Wolven en Wolvenouders !
Zaterdag 27 november
Zoals elk jaar is de herfstvakantie een periode waar iedereen naar uitkijkt want dan
gaan we namelijk op herfstkamp. En net zoals alle andere jaren was iedereen van plan
om er 5 supertoffe dagen van te maken. Deze keer vertrokken we niet aan de
Dampoort maar verzamelden we op ons vertrouwde terrein in Wondelgem, wat het
inladen van alle koffers veel makkelijker maakte. Rond negen uur mochten we bus de
bus op richting Geel. Om de de rit vlotter te laten verlopen, konden we naar Mr. Bean
kijken.
Na een uur of twee kwamen we aan op ons kampterrein en konden we ons installeren
in de gezellige slaapkamer. Nadat iedereen zijn plekje in de kamer had gevonden,
deden we de kampwenken. Alle eetliedjes werden herhaald, de fluitsignalen werden
nog eens opgefrist, en er werden enkele afspraken gemaakt. Daarna trok Ferao met
de ganse roedel wolfjes op terreinverkenning om ze een beetje vertrouwd te maken
met de vele bossen en vlaktes.
Na de wandeling was ieders
maag aan het knorren, en
mochten we smullen van ons
lunchpakket. Iedereen zat weer
boordevol energie en maar
goed ook. In de middag
kwamen
twee
Chinese
pingpongers Ping en Pong bij
de wolven langs. Ze waren in
België omdat ze een toernooi
moesten spelen maar ze zijn de
dag ervoor bestolen geweest en
zijn ten einde raad. Gelukkig
zijn de wolven bereid om de arme stakkers te helpen. Ze moeten zo snel mogelijk
geld zien te verzamelen om nieuwe pingpongballetjes, paletten en epo te kopen voor
de Chinezen. Door te gokken en zelfgemaakte kunstwerken aan een zakenman te
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verkopen kunnen ze uiteindelijk genoeg geld verzamelen om hun Chinese vrienden
uit de nood te helpen. Als Ping en Pong afscheid willen nemen zien ze plots de
dieven voorbijlopen. De wolven schieten onmiddellijk in actie en springen op de
dieven om ze een lesje te leren.
Na het spel had iedereen zin in een lekker vieruurtje en een fris glas melk. Daarna
kregen enkele wolfjes de techniek teerpooteisen. Ze maken kennis met de dieren van
de jungle en horen het verhaal van hoe Mowgli in de horde van de wolven werd
opgenomen.
Voor het avondeten trokken we weer naar de grote zandvlakte om er megabal te
spelen. Het werd een spannende wedstrijd en iedereen was redelijk uitgeput toen we
aan tafel gingen zitten om te eten. Iedereen at zijn buikje rond om erna stevig te
kunnen doorzingen tijdens de zangles samen met de teerpoten.
Voor het avondspel trokken de wolven hun warmste kledij aan, want het beloofde een
koude nacht te worden, maar iedereen wist zich goed te verwarmen. Eerst kropen we
allemaal gezellig samen om naar het enge verhaal van Bagheera te luisteren.
Halloween zat er aan te komen dus een beetje griezelen mag wel.
Toen we voor de chalet stonden, kwamen 2 mannen, Pol en Jos, bij de wolven. Pol is
gek geworden en loopt weg. Jos is ten einde raad en vraagt de hulp van de steeds
bereidwillige wolven. Ze gaan op zoek naar de dichtsbijzijnde dokter. Die weet te
vertellen dat Pol het slachtoffer is geworden van het Husky-Chiwawa-Labradorsyndroom en dat er wat verder een eenzaat woont die een antimiddel heeft. Ze
moeten het antimiddel wegnemen zonder opgemerkt te worden, wat niet makkelijk is
want de eenzaat heeft twee waakhonden die maar al te graag indringers doen
schrikken. De dokter weet de wolven te vertellen dat Pol in het labo van Kwak Zalver
ligt. Om er te geraken moeten ze een koord volgen omdat Kwak niet wil dat de
locatie van zijn geheime labo bekend raakt. Ze treffen Pol aan en dienen snel het
antimiddel toe, maar in plaats van te genezen, begint Pol nog meer door te slaan en
hij loopt weer als een bezetene weg. Kwak biecht op dat het antimiddel eigenlijk het
virus zelf was en dat hij samenwerkt met de dokter en dat hij aan het experimenteren
was met Pol. De wolven slagen er wel nog in om een echt antimiddel te vinden en Pol
te genezen. Pol wordt weer zijn normale zelf en hij wilt nog een eitje pellen met de
dokter. De wolven helpen hier maar al te graag mee.
Ondertussen was het al bedtijd geworden en mocht iedereen in zijn bed kruipen voor
een welverdiende nachtrust.
Zondag 28 november
Om acht uur werden we gewekt door de wolven. Niet iedereen ziet er even wakker
uit, maar gelukkig zorgde Ferao voor een oppeppende turnles. De slaapkopjes onder
de wolven waren al een heel stuk actiever. Na een stevige brok te eten, mochten de
wolven zich wassen en begonnen de inspectie voor te bereiden. De wolven moeten
dan hun kleren mooi opvouwen en de kamer vegen zodat alles er netjes bij ligt.
Net zoals elke zondag op kamp was het tijd voor morele opvoeding en dan mogen de
wolven hun mening geven over een bepaald topic. Deze keer was het onderwerp
‘ouders en regels’. Alle wolven deden hun zegje over hoe zij met regels omgaan, het
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nut ervan, met welke regels ze al dan niet akkoord gaan en waarom ze er zijn.
Deze middag gingen we het EHBO-spel spelen, maar dat moet natuurlijk goed
voorbereid worden. De wolven kregen te horen en te zien van de leiding hoe je alle
soorten wonden kunt herkennen, hoe ernstig ze zijn en hoe je ze op een goede manier
kunt verzorgen. Ook de manier waarop je een slachtoffer verplaatst ingeoefend. Na
deze spoedcursus zouden de wolven in staat moeten zijn om slagaderlijke bloedingen,
tweedegraads brandwonden, verstuikingen en ga zo maar door te verzorgen. In het
EHBO-spel zullen ze zich dan ook kunnen bewijzen.
Maar eerst was het weer tijd om onze
maagjes te vullen met een warme tas
soep en een lekkere maaltijd van de
stam.
In de middag ging het EHBO-spel dan
eindelijk van start. De wolven werden
opgesplitst in drie groepen die elk een
afzonderlijke rol speelden en om het
uur werd van rol gewisseld. De eerste
groep speelde dokter en mocht gekleed
in een echte doktersjas alle slachtoffers
verzorgen. De andere groep speelde
ambulance en de laatste groep mocht zijn beste acteertalent bovenhalen om
slachtoffer te spelen. En daar bleken sommige wolven heel wat talent voor te hebben.
Al werd er soms wat overdreven, een slachtoffer met een brandwonde of een
schaafwonde overtuigde zo overtuigend dat het leek alsof hij dood aan het gaan was.
J De schmink en bloedverf waarmee de wondjes nagemaakt worden werden ook
overvloedig gebruikt. Met een walkie-talkie werd dan een noodoproep gemaakt. Een
zeer handig ding natuurlijk zo’n WT, al is het niet voor iedereen even makkelijk om
ermee te werken.
De ambulanciers droegen een ook walkie-talkie bij zich en stonden paraat om te
reageren op een noodoproep. Van zodra ze iets over een ongeval te weten kwamen,
spurtten ze met luid sirenegeloei naar de plaats van het ongeval. Ervaren als onze
kleine ambulanciers zijn, vervoerden ze hun slachtoffers op een veilige plaats naar
het ziekenhuis, zodat de dokters onmiddellijk aan de slag kunnen. En snel waren alle
wondjes weer geheeld.
Om 4 uur was het tijd voor een 4-uurtje om weer op krachten te komen, want de
laatste groep was nu aan de beurt om slachtoffer te spelen.
Na het EHBO-spel speelden we nog een klein spelletje en al gauw was het weer tijd
om aan tafel te schuiven voor het avondmaal en voor de zangles gegeven door Ferao.
Iedereen zong uit volle borst mee met alle liedjes.
Later op de avond kropen alle wolven weer gezellig samen om naar het verhaal van
Ferao te luisteren. Een groep vrienden is op het nippertje aan de dood ontsnapt
doordat een van hen een visioen zag waar ze in stierven. Maar ‘De Dood’ zal koste
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wat kost afrekenen met de groep vrienden en is vastberaden om ze allemaal af te
maken. Een voor een sneuvelen de vrienden op de meest vreemde manieren. Eén ding
is duidelijk ze kunnen niet aan hun lot ontsnappen.
Na het verhaal werden de wolven verdeeld in twee groepen. Elke groep representeert
een platenmaatschappij die een muzieksingle probeert te verkopen. Natuurlijk willen
beiden platenverkopers het meeste singles aan de man brengen. Door allerlei
opdrachten te voltooien kunnen de verkopers reclame maken voor hun product en het
aanprijzen in de media. De concurrentie was moordend want er kan maar één groep
winnaar zijn. Toch bleef het spannend tot aan het einde. Na het spel konden de
wolven weer naar dromenland gaan.
Maandag 29 november
Vandaag waren we opnieuw vroeg uit de veren. Chil gaf vandaag de turnles en
zorgde ervoor dat elk spiertje en gewrichtje goed opgewarmd werd want vandaag
werden sportproeven afgelegd. Zoals alle dagen was het eerst tijd voor het wassen en
de inspectie. Daarna mocht iedereen zijn sportiefste kledij en beste schoenen
aantrekken, want we gingen lopen. De wolven onder de tien jaar liepen de 60m sprint
en degene ouder dan tien 100m. Daarna mochten de wolven even zwoegen op de
400m, maar iedereen zette zijn beste beentje voor en liep zo hard als hij kon.
Hieronder een klein klassement:
Lopen
Plaats 400 m
1
Merel Stroo

2
3

100 m (+10 jaar)
60 m (-10 jaar)
2’02’’ Liesl
Van 21’00” Merel Stroo
12’67”
Gele & Yanne
Mortier
Cato Dambre & 2’06” Luka Mann
21’02” Cato Dambre 13’00”
Dino Coppens
Arne Bovyn & 2’06” Arthur
21’45” Aaron
13’17”
Lore Wouters
Warmoes
Diericks

Na het sporten was het tijd voor een stevige maaltijd. Ondertussen werd het weer
buiten steeds slechter en slechter. De regen viel met bakken uit de hemel en er kwam
echt geen stoppen aan. Geen nood, we zijn voorzien op zo’n noodweer. We bleven de
middag binnen en speelden allerlei spelletjes, een deel van de groep begon naarstig te
knutselen, terwijl nog wat wolven een paar gokspelletjes speelden. Slecht weer hoeft
onze dag helemaal niet te verpesten en dat bewezen de wolven ook.
’s Avonds was het na het avondmaal weer tijd voor een zangles. Vooral de
nazingliedjes en de wolvenklassiekers ‘De machtigste Koning’, ‘Fli Fla’ en ‘In de
rimboejacht’ worden met nog meer enthousiasme dan gewoonlijk ingezongen.
Daarna begonnen we aan een grote quiz met tal van toffe vragen. De wolven werden
verdeeld in 5 groepen. Ze kregen de gekste vragen gesteld. Zo moesten de wolven de
betekenis van een heleboel Zuid-Afrikaanse woorden te achterhalen. Nu weten de
UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – JANUARI 2008 TOT MAART 2008
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: DE MEYER MIKE – RALINGEN 53 – 9940 EVERGEM

27

wolven wat er bedoeld wordt met een papwiel, een moltrein, een snijdokter, en ga zo
maar door. De wolven moesten ook de vreemdste objecten proberen herkennen. Weet
u bijvoorbeeld hoe een duimpiano er uit ziet? Soms vielen er ook wat grappige
antwoorden, zo werd de film ‘ET’ geschreven als ietie, en de film ‘Pirates of the
Carribean’ als Piratas of de Carrobaran. J
Na de test hebben de wolven ongetwijfeld heel wat bijgeleerd en omdat het al wat
laat werd, kropen ze weer in hun warme slaapzak.
Dinsdag 30 november
Gelukkig, het weer is sinds
gisteren heel wat beter
geworden en dat betekent
dat we weer kunnen buiten
spelen. Na een lekker ontbijt
trokken de wolven opnieuw
hun sportschoenen aan om
de rest van de sportproeven
te doen. Deze keer stonden
hoog- en verspringen op het
programma. Blijkt dat de
wolven echte atleten zijn.
Hieronder de top 3:
Springen
Plaats
1
2
3

Hoogspringen
Merel Stroo
Aaron Diericks
Luka Mann & Cato Dambre

Verspringen
97,5 cm Luka Mann
87,5 cm Cato Dambre
82,5 cm Merel Stroo

270 cm
238 cm
237 cm

Nu de wolven toch goed waren opgewarmd trokken ze met Ferao op wandeling door
het terrein, om kennis te maken met de natuur. De wolven leerden welke bomen,
struiken en planten er groeien, welke dieren je er kunt aantreffen en hoe ze te
herkennen. Nu kunnen ze zonder problemen een dovenetel van een brandnetel
onderscheiden.
Na het middageten en de siësta, speelden we Survival of the Fittest. De wolven
werden onderverdeeld in roofdieren (arend, leeuw, grizzly,...) en prooidieren (koe,
spin, vlieg, ...). De bedoeling van het spel was om je dier zo sterk mogelijk te maken
door allerlei opdrachten (pictionary, toneeltjes, ...) te doen. Een spin kon daarmee
dodelijk gif verkrijgen om beter te kunnen aanvallen, een grizzly kon wat overtollig
vet kwijt geraken om sneller te kunnen lopen. Iedereen had zo zijn eigen strategie om
zijn dier te verbeteren. De uiteindelijke bedoeling van het spel was om als prooidier
in duel te gaan met een roofier (en omgekeerd) en zoveel mogelijk leventjes van je
tegenstander te bemachtigen. Alhoewel de prooidieren in het begin vrij zwak waren,
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slaagden ze er toch in om
behoorlijk hun mannetje te staan
tegen de prooidieren.
Na het vieruurtje speelden we een
spelletje rugby in de grote
zandvlakte en het werd echt een
spannende wedstrijd.
Opnieuw was het tijd voor het
avondmaal en de zangles, en wat
later vertelde Ferao het tweede
deel van Final Destination.
Opnieuw was er een groep op het
nippertje ontsnapt aan de dood, maar deze keer was De Dood nog meer vastberaden
om ze geen tweede keer aan hun lot te laten ontsnappen. Eén voor één sneuvelen de
vrienden weer op de meest onmogelijke manieren.
Wanneer de wolfjes terugkeerden van de kantine voor hun dagelijkse portie snoepjes,
zien ze dat al hun slaapzakken gestolen zijn. Ze moesten die dus weten terug te
vinden anders gingen ze niet kunnen slapen. De leiding besloot dan om met de
wolven op zoektocht te trekken. Eenmaal aangekomen aan de grote zandvlakte zien
ze een licht branden. De wolven nemen het zekere voor het onzekere en gaan er naar
toe. Daar zien ze een professor met een van hun slaapzakken. De wolven vertrouwen
hem voor hen haar en dus overmeesteren ze de man om hem te ondervragen. Toch
blijkt dat de professor een van de goeie is, hij doet namelijk onderzoek naar de
slaapzaktrollen. Die komen eenmaal per jaar boven de grond om slaapzakken te gaan
stelen omdat het onder de grond zo koud is. De prof neemt de wolven mee naar waar
hij de slaapzak heeft gevonden en daar treffen ze een spoor van wit poeder aan.
Iedereen moet het spoor individueel volgen en ondertussen werden ze opgeschrikt
door de trolgeesten. Op het einde van het spoor vinden ze een zak poeder. De prof
weet hiermee de trollen te lokken. Eenmaal de trollen opdagen worden ze besprongen
door de wolven. Na enige discussie komen de trollen tot inzicht dat de wolven de
slaapzakken meer nodig hebben dan zij zelf en ze beloven dat de wolven hun
slaapzakken zullen terug hebben wanneer ze terug in de chalet aankomen. En
inderdaad de wezens zijn hun woord nagekomen. Iedereen kon dus gelukkig weer in
een warm bed slapen.
Woensdag 31 november
De laatste dag van het kamp is aangebroken. Binnen enkele uurtjes zitten onze
wolfjes weer op de bus naar huis. Iedereen begint na het ontbijt met zijn valies te
maken en na een uurtje is de slaapzaal weer volledig leeg. De wolven mogen dan
spelletjes gaan spelen, terwijl een deel van de leiding de chalets grondig kuiste.
Als je zo actief bent slaat de honger al snel toe. Gelukkig hadden de vt’s hotdogs
klaargemaakt. Dat was smullen. Daarna was het tijd voor dag der raden. Hier mogen
de wolven zeggen wat ze van het kamp vonden en mogen ze voorstellen doen over
wat ze eens anders zouden willen. Ondertussen waren de twee bussen al op het terrein
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aangekomen. We zongen met gans de eenheid het afscheidslied en iedereen stapte op
de bus richting ons terrein in Wondelgem.
Het herfstkamp 2007
was weer een zeer
geslaagde editie. Maar
zonder enkele mensen
zou dit niet mogelijk
geweest zijn. Daarom
wil ik in naam van alle
wolven
de
vt’s
bedanken voor hun
overheerlijke eten en
Forel en de rest van de
eenheidsleiding voor de
organisatie van dit
kamp!
Tot op volgend kamp allemaal!!!
Phao ofwel Schuchtere Albatros

Programma wolven voor de komende maanden
Wat brengen jullie ELKE week mee?
•
•
•
•
•

een donkere regenjas
50 eurocent voor de cola
een tramkaart of € 1,60
het mowgliboekje
Als de vergadering om 10u begint, moeten jullie ook een lunchpakket
meebrengen.

Zaterdag 15 december:14u tot 17u30
Hoe slaagt de leiding er in om van die toffe spelen te maken?
Deze vergadering ontrafelen we het geheim.
Zaterdag 22 december: geen vergadering
Ongelooflijk prettige kerstdagen toegewenst!
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Zaterdag 29 december: geen vergadering
En een formidastisch gelukkig Nieuwjaar!
Zaterdag 5 januari: geen vergadering
Zaterdag 12 januari:10u tot 17u30
Een drukke maar leuke vergadering om het jaar te starten.
Jullie gaan zelf spelletjes geven, leren volksdansen en luisteren naar het verhaal
over de vrees van de jungle. Vergeet jullie lunchpakket niet!
Zaterdag 19 januari:14u tot 17u30
Morse? Wat is dat in hemelsnaam? Een Brits inspecteur? De leiding zal het
jullie uitleggen! Je leert deze vergadering ook hoe je op een goede manier een
kort bericht kan overbrengen. Tussendoor is er tijd voor leuke spelletjes.
Zaterdag 26 januari : 14u tot 17u30
Bagheera leert jullie zijn jungledans en Akela vertelt het spannende verhaal:
‘De jungle lijft in’.
Zaterdag 2 februari: geen vergadering
Zaterdag 9 februari: geen vergadering
Zaterdag 16 februari: 14u tot 17u30
Wie is Baden Powell en wat heeft deze meneer met de scouts te maken?
Vandaag luisteren we naar zijn levensverhaal en spelen we een groot spel.
Zaterdag 23 februari: geen vergadering
Zaterdag 1 maart: 10u tot 17u30
Technopolis waar experimenteren fun is! Dit wordt een geweldige en onvergetelijke
dag! Allemaal 10 euro meenemen. Vergeet jullie lunchpakket niet!
Zaterdag 8 maart: 14u tot 17u30
We herhalen de teerpooteisen en luisteren naar het jungleverhaal over de ankus.
We halen onze creativiteit naar boven en proberen een leuke paasshow in elkaar te
steken.
Zaterdag 15 maart: 14u tot 17u30
Boven water blijven dat is het belangrijkste tijdens deze vergadering. Diegene die al
een beetje kunnen zwemmen mogen proberen om hun badge af te leggen.
Vergeet jullie zwemgerief niet + 5 euro
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Zaterdag 22 maart tot en met woensdag 26 maart:
Het onmisbare en ongetwijfeld fantastische PAASKAMP! Mis het niet!
Geen angst voor te enge avondspelen, de Halloweenpakjes worden immers ingeruild
voor vrolijke paashaasoren!
Zaterdag 5 april: geen vergadering
Zaterdag 12 april: 14u tot 17u30
Vandaag leren we wat meer over de mooiste stad van Oost-Vlaanderen, en zelfs van
de helegansche wereld: het prachtige Gent natuurlijk!
Zaterdag 19 april: 14u tot 17u30
Na vandaag raakt er niemand nog het noorden kwijt, we leren immers hoe we een
kompas moeten gebruiken. We kijken ook eens wat er zo allemaal op een kaart staat
weergegeven.
Zaterdag 26 april: geen vergadering
Als jullie om de een of andere reden niet kunnen komen gelieve mij dan te
verwittigen.
Tel: 03/366. 13. 35 (Ja die 03 is juist hoor, Akela woont in Antwerpen.)
e-mail: shirleydecaluwe@hotmail.com
Hasta la vista!

Akela
Decaluwé Shirley
Onopvallende Karekiet
0478/75.00.81
TAKLEIDSTER WOLVEN
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JV’s

JG’n

Artikel Herfstkamp 2007
Zaterdag 27/10/2007
Eindelijk weer kamp! Iedereen stond al vroeg klaar om te vertrekken, maar echt
wakker waren we nog niet allemaal. De bus was gelukkig mooi op tijd en kon snel
geladen worden. Eens op het kampterrein aangekomen, kregen we allemaal een bedje
toegewezen. We lagen weer in onze allereigenste chalet samen met de verkenners en
gidsen. Nadat iedereen zich een beetje had geïnstalleerd, konden Ooievaar en Mees
aan de uitleg van hun zeer geslaagde en goed uitgedokterde tocht beginnen.
Al snel had iedereen onze verblijfplaats op de
kaart gevonden en mochten ze vertrekken. Nu
begon het kamp pas echt. Zoals de traditie het
voorschrijft gebeuren er wel altijd plezante
dingen op tocht. Zo zijn de luipaarden en hun
leider Lama tot hun knieën in een moeras
gesukkeld en is Lori in een beekje gevallen.
Kobe Demeester had onderweg, om de sfeer
erin te houden een zin uitgevonden die hij het
hele kamp zou blijven gebruiken, namelijk:
“Guys, guys!”. Een minder leuk detail is dat
Camille Schollaert met haar arm in de prikkeldraad is blijven hangen, geen blijvende
schade gemeld. Aangezien er tijdens de tocht wat geslenterd werd, moesten sommige
patrouilles op het einde een sprintje inzetten. Uiteindelijk was iedereen toch nog op
tijd voor het avondeten, smullen maar.
Na het eten was er een kleine zangles waar de vermoeide jongverkenners en
jonggidsen uit volle borst meezongen. Er volgde nog een klein avondspel, waar
Ernest Eeckhout, Manu Moussaoui, Jary De Bosscher en Mulaaz Zilyas hun
belofte-eisen behaalden. Een dikke proficiat daarvoor! Volgens traditie werd het
avondlied gezongen en kroop iedereen onder de wol.
Uitspraken van de dag:
• Ernest Eeckhout bij het jumpen: “Ik ben een mega-Jeffrey.”
• Tamarin: “Waar de mond van vol is, loopt hij van over.”
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Zondag 28/10/2007
Iedereen werd gewekt door de “tedere” stem van Tamarin. De turnles begon en al
snel merkten we toch wat stijfheid op van de vorige dag. Nu het lastigste van de
ochtend voorbij was, konden we gaan ontbijten. Na de dagelijkse routine van wassen
en inspectie was het tijd voor de morele opvoeding. We vroegen ons af wat voor
invloed de gewelddadige spelletjes op mensen hebben. Niemand had een
uitgesproken mening, behalve dan Ariadne Warmoes.
De techniek van vandaag waren de
sportproeven, dit houdt in: 100m sprint, 400m
lopen, hoog - en ver- springen. Voor sommigen
hemels voor anderen een hel. Al bij al viel het
deze keer echt mee, we hadden niet genoeg tijd
dus werd er alleen maar gelopen. (Geen nood de
rest van de proeven volgt.) Iedereen kwam op
krachten tijdens het eten en de siësta, wat ook
nodig was voor het middagspel.
De bedoeling van dit spel was om huizen te
kopen, met geld dat ze door opdrachten konden
verdienen. Sommige opdrachten waren gewoon vraagjes oplossen, zoals gewoonlijk
kregen we enkele hilarische antwoorden. Zo dachten Elien Van Hooreweghe en
Kobe Demeester allebei dat Jacques Vermeire de vorige president van Frankrijk
was. Anton Eeckhout zei dan weer dat de Eiffeltoren één van de drie torens van
Gent is. Volgens anderen is Cranberry dan weer de hoofdstad van Australië (het
juiste antwoord is Canberra). Afgezien van deze ietwat rare opmerkingen heeft
iedereen toch zijn best gedaan, wat het belangrijkste is. Met het vieruurtje deden we
wat energie op om er dan weer volledig voor te gaan. Naar gewoonte was er na het
avondeten een zangles en daar kwam nu ook het spannende verhaal van Kea bij.
Het avondspel was maar een rare bedoening.
Tamarin was vermoord en er liepen twee hele
rare ventjes op ons terrein rond. Zij konden
samen met de jonggidsen en jongverkenners
terug in de tijd reizen om de moord te
verklaren en te voorkomen, maar onderweg
ging de teletijdsmachine kapot met alle
gevolgen vandien. Uiteindelijk liep alles goed
af. Mees had het wel een beetje lastig met al
dat zand in haar kleren en de te grote aandacht van de jongverkenners en de
jonggidsen. Vooral dan van het trio Anton Eeckhout, Gilles Blom en Kobe
Demeester. Het avondlied werd gezongen en iedereen kroop voldaan in zijn bed.
Uitspraken van de dag:
• Elien Van Hooreweghe: “Ik kan geen dingen onthouden.”
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Maandag 29/10/2007
Deze keer werd iedereen wakker gemaakt
door onze vroege vogel van dienst, Kea. De
turnles verliep een beetje stroef, maar dat
vonden we echt niet erg (we hadden nog
altijd wat last van enige stijfheid). Weer een
techniek, deze keer was het sluipen. De
kinderen leren hoe ze zich het best
camoufleren in een bepaalde omgeving,
welk sluipgangen er voor een zekere
afstand van het doel zijn, enz.... Omdat het
weer niet wou meewerken, heeft de leiding
de sluipmethodes dan maar binnen uitgelegd (echt niet praktisch).
Na het middageten was er natuurlijk weer een spel. De bedoeling was om de hoogst
mogelijke rang te verdienen door opdrachten op te lossen. Bij de jongens werd Kobe
Demeester eerste, Gilles Blom tweede en Anton Eeckhout derde. Bij de meisjes
was Ariadne Warmoes de beste. Voor een tweede en een derde plaats was er helaas
te weinig tijd. ’s Avonds was Lori aan de beurt om een verhaal te vertellen, dit
draaide uit op een toffe roddelsessie. Dankzij de vele plensbuien die dag werd het
avondspel vervangen door het regenprogramma. Dit verliep heel chaotisch, maar dat
was een deel van het spel. Eerste is geworden Anton Eeckhout, Bram Oosterlinck
was tweede, Kobe Demeester derde en Elien Van Hooreweghe eindigde vierde. We
namen afscheid van Wasbeer alias Pepe Boem, want die zou deze avond nog naar
huis vertrekken. Na het opeten van de kantine en het zingen van het avondlied, viel
iedereen vlug in slaap.
Uitspraken van de dag:
• Kea: “Ik ben een man van mijn woord.”
Dinsdag 30/10/2007
Weer werden de jongverkenners en de
jonggidsen gewekt voor een volgende
supertoffe dag. Deze begon met een bizarre
turnles, gegeven door Ooievaar. Na heel
wat te hebben afgelachen, begaven we ons
naar de ontbijttafels, waar de nog te smeren
boterhammen met choco op ons lagen te
wachten. Na de dagelijkse wasbeurt en
inspectie was het tijd voor het
commandokoord en de apenbrug. Dit is van
de ene kant over een touw naar de andere
kant geraken op een bepaalde manier.
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Zoals elk jaar is deze opdracht een hel, maar het is voor iedereen goed afgelopen.
Beloega merkte wel op dat het commandokoord voor haar al heel, heel lang geleden
was. Apenbrug was geen probleem, alhoewel sommigen het lastig hadden om in de
boom te kruipen. Deze techniek was uitzonderlijk vroeg gedaan, dus hebben we nog
heel veel kleine spelletjes gespeeld tot het eten. Na onze verdiende maaltijd en de
nodige rust was het tijd voor het echte werk.
’s Avonds zou er een klein fuifje plaatsvinden en de leiding zocht een aantrekkelijk
pakket (muziek, hapjes, sfeer en andere fuifelementen inbegrepen) tegen een goede
prijs. De jonggidsen en de jongverkenners werden in twee groepen verdeeld. In
iedere groep had elke persoon een eigen rol. Op het einde moesten de
vertegenwoordigers van de twee ploegen hun pakket voorstellen. De groep van Elien
Van Hooreweghe had, volgens de leiding, het meest te bieden (YES, dat was
namelijk mijn groep). Na het vieruurtje was het tijd voor..... jaja het vervolg van de
sportproeven. Deze keer was het hoog-en verspringen. Hier stonden we echt versteld
van de prestaties van Bram Oosterlinck en Manu Moussaoui. Bram Oosterlinck
sprong verder dan 3 meter en Manu Moussaoui haalde bijna de 3 meter, sjiek zeg.
Het was tijd om te gaan eten.
Na deze energieboost konden we ons
klaarmaken voor de fuif. Deze was een echt
succes. Natuurlijk werd er niet alleen maar
gedanst. We hebben ook eens de limbo
gedaan, waar we niet echt een winnaar
konden vaststellen (wegens het niet volgen
van de spelregels door sommigen).
Daarnaast hebben we ook kunnen genieten
van een vuurshow, gegeven door Kievit. De
verkenners en gids kwamen ons vergezellen
na hun avondspel. Omdat het zo leuk was en omdat het de laatste avond was
mochten de jonggidsen en jongverkenners iets langer opblijven dan anders.
Geen opvallende uitspraken deze dag (?)
Woensdag 31/10/2007
Ja, de laatste dag van het o zo korte kamp.
Deze keer was Mees aan de beurt om
iedereen te wekken. Nadat de leiding
Mees wakker had gekregen, gingen we
snel eten om dan vlug onze valiezen te
pakken en aan het grote kuiswerk te
beginnen. Terwijl de pl’s samen met de
leiding kuisten, speelden de anderen vele
spelletjes. Natuurlijk werden ook de
evaluaties vlug geschreven, zodat we daar
al vanaf waren. Alles verliep vlotjes en we
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waren dan ook mooi op tijd om onze hotdogs te gaan verorberen. Nu moesten we nog
een grote tent opvouwen, met de nodige problemen en wachten op de bus. Deze was,
zoals in het gaan, mooi op tijd. Alles werd ingeladen en we vertrokken naar huis. De
busrit duurde net iets langer dan normaal, maar we hebben ons goed beziggehouden.
Aangekomen in Wondelgem liep iedereen vlug naar de ouders om thuis van een
warm bad te gaan genieten.
Uitspraken van de dag:
• Tamarin: “Vitesse in u leven steken.”
Zo, dit was het alweer. Graag zou ik Forel en vt’s nog willen bedanken voor het
lekkere eten en de goede zorg. Tot het volgende kamp!
Correcte Mees
Hulpleidster

Programma voor de komende maanden
Zaterdag 15/12/07

Vergadering van 14u00-17u30
Vandaag leren we hoe we de hoogte van een boom moeten inschatten of hoe
breed een beek is als we die moeten overbruggen, ook leren we onze
persoonlijke maten om te helpen bij het schatten….
Natuurlijk spelen we ook heel veel spelen…

zaterdag 22/12/07

Geen vergadering.

zaterdag 29/12/07

Geen vergadering.

De jv’s-Jg’s leiding wenst jullie een goede gezondheid toe, veel vrienden, goede punten en een
gelukkig scoutsjaar ………………
zaterdag 05/01/08

Geen vergadering.

zaterdag 12/01/08

Vergadering van 10u00-17u30
We gaan naar Wondelgem en leren daar de technieken morse, seinen en
noorden bepalen. We passen deze technieken toe in een groot spel in de
bossen!

Zaterdag 19/01/08

Vergadering van 14u00-17u30
Wat zou een scout of gids zijn zonder dat hij zijn/haar spoor niet meer
terugvindt… + heel veel kleine spelen…

Zaterdag 26/01/08

Vergadering van 14u00-17u30
Vandaag leren we hoe we moeten dansen. Niet zo maar een dans, nee nee, de
enige echte authentieke volksdansen. Breng jullie sportschoenen mee…en
dansmoves.

Zaterdag 02/02/08

Geen vergadering.
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Zaterdag 09/02/08

Geen vergadering.

Zaterdag 16/02/08

Vergadering van 14u00-17u30
22 februari : onze dag om scouting (Baden Powell) te herdenken. We krijgen
het verhaal over den voorvader te horen en spelen veel kleine spelen.

Zaterdag 23/02/08

Geen vergadering

Zaterdag 01/03/08

Vergadering van 10u00-17u30
Tis alweer een tijdje geleden: we gaan op tocht! Een alweer prachtige streek
wordt (een klein beetje) onveilig gemaakt...
Niet vergeten: lunchpakket en kaartleesmateriaal.

Zaterdag 08/03/08

Vergadering van 14u00-17u30
We gaan naar de blaarmeersen om de badge Atleet af te leggen. Vergeet je
sportschoenen, sportkleren en conditie niet.

Zaterdag 15/03/08

Vergadering van 14u00-17u30
De paasavond wordt uit de doeken gedaan en natuurlijk ook heel veel kleine
spelen.

Paaskamp van zaterdag 22 maart 2008 tot woensdag 26 maart 2008
Zaterdag 29/03/08

Geen vergadering.

Zaterdag 05/04/08

Geen vergadering.

Zaterdag 12/04/08

Vergadering van 14u00-17u30
We gaan naar Wondelgem om veel te spelen en wat technieken af te leggen.
Vergeet je buskaart / geld niet.

Zaterdag 19/04/08

Vergadering van 14u00-17u30
We gaan naar Wondelgem om nog eens goed uitgebreid te zien hoe precies
een vuur wordt gemaakt. De leiding zorgt voor de “stekskes”.

Zaterdag 26/04/08

Geen vergadering.

Techniekenweekend van vrijdag 02 mei 2008 tot zondag 04 mei 2008
Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te geven aan Ooievaar
(maartendejonghe@hotmail.com of 0477/20 47 16) of Lama (yoerilens@gmail.com of 0494/45 21
88).

Dejonghe Maarten
Twijfelende Ooievaar
0477/20.47.16

Lens Yoeri
Eigenwijze Lama
0494/45.21.88

DIENSTDOENDE TAKLEIDERS JONGVERKENNERS – JONGGIDSEN
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V’s

G’n

Herfstkamp 2007
Dag 1
Op een zalige herfstdag en de eerste dag in de herfstvakantie vertrokken de VG’s en
de rest van de eenheid op herfstkamp. Iedereen stond gepakt en gezakt aan het terrein
te Wondelgem. De geëngageerde leiding en VG’s maakten dat al het materiaal een
plaatsje had op de bus of in de remorque. Iedereen zwaaide met blijdschap of met
verdriet de mama’s en de papa’s uit en off we go to Bel.
Aangekomen te Bel werden de bussen geledigd op een georganiseerde wijze. Er was
nog wat gepallaber over onze slaapplaats. Maar uiteindelijk lagen we samen met de
JVG’s in de ons al bekende chalet een eindje verder op.
Iedereen installeerde zich op zijn geliefkoosde plek en trok speelse kledij aan. Na het
verorberen van het lunchpakket was het tijd voor een spelletje. Iedereen was een pion
en je moest zoveel mogelijk andere pionnen uit te schakelen. Daarbij moest je
opdrachten uitvoeren om je te kunnen verplaatsen, en ook om een ander wapen te
verkrijgen. De beste spelers waren Jolita De Vreese en Actieve Fret. De rest volgde
met een moord minder, of 2 moorden minder op hun geweten. Bij Saki deden ze
verschillende spelletjes zoals Poker, Dobbelen… Het was soms echt hilarisch.
Maarten Wouters wist niet juist hoe Poker ging maar won keer op keer de spelletjes.
Maar aan alle leuke spelletjes komt een eind… zo was het dan tijd voor een
ontspannende cliché die elk herfstkamp gedaan wordt. Voetbal in de ‘duinen’. Dat is
dus niet voor de mietjes onder ons. Lopen op zand en ondertussen nog voetballen,
controleren, volleys, en goals maken… Soit wij de VG’s en de leiding zijn het al
gewend, en doen dit elk jaar. Dit jaar was de samenwerking tussen Cheetah en
Leeuw fenomenaal… Die jongens speelde iedereen naar huis. Zelf de leiding. Hun
ploeg werd dan nog vergezeld door Hert. Die leider is echt een paal die je niet kan
missen. Bij elke aanval kom je hem wel tegen in de verdediging en werkt hij soms
nonchalant te bal weg te ergernis van het andere team waaronder Saki en Linsang.
Jolita heeft ook haar beste beentje voorgezet en deed ook uitstekend de verdediging.
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Coati verbaasde ons werkelijk de manier waarop hij kon voetballen. Zelf Linsang
kon er een puntje aan zuigen wegens dat hij nog altijd niet de volle 100% is.
Na al het bloed, zweet en tranen die we verloren hadden, was het toch wel welletjes
geweest, want onze honger wees er ons op dat het tijd was om te eten. Neen, dit kamp
moeten we niet ons eigen potje braden, bekokstoven, of hoe dat je het wilt noemen,
maar dit kamp werd dit weer eens gedaan door de Goofoo squad. Wat zou de Zwaluw
zijn zonder deze squad??? Na het lekker smullen van onze delicieuze maaltijd was
het tijd voor een avondspelletje.
In deze tijd van het jaar is er op televisie veel te doen rond voetbal… , namelijk de
Champions League! Saki had er niets beter op gevonden om de VG’s zelf ook een
ploeg samen te stellen en deze twee ploegen een competitie laten doen. Maar dit ging
niet zomaar. De VG’s moesten bij Sifaka, Linsang en Hert opdrachten doen voor
geld te verdienen, om dan zo spelers te kopen.
Bij Linsang hadden ze een opdracht om van een helling te rollen en dan naar mij toe
te stappen. Sommigen onder ons belandden ergens waar het niet moest, he Leeuw.
Andere waren totaal het noorden kwijt zoals Jolita en Coati. Bij Hert is Coati
nogmaals het noorden kwijt geraakt en ook nog al de andere windstreken.
Uiteindelijk had iedereen zijn geld opgedaan aan het kopen van spelers. Jammer,
maar helaas was er geen tijd meer voor de competitie. Maar uitstel is daarom geen
afstel en dit spel werd nog achter de hand gehouden, wanneer er tijd over zou zijn of
als regenprogramma..
Zoals gewoonlijk gaan de VG’s gaan slapen rond 22U en wij als VG’s leiding
stappen nooit af van het stramien dat we normaal zijn te volgen… Dus zo gepland zo
gedaan..
Dag 2
Vroeg uit de veren, en al paraat in uniform voor de meest gevreesde dag van het
kamp… Deze dag wordt er een tocht gestapt die zeker niet van de poes is, of nooit is..
Linsang kan het beamen want die doorzettende leider heeft hem volledig uitgestapt
op een wel afmattend tempo…
Uiteindelijk eindigden de Condors als eerste onder leiding van Leeuw. De tweede
patrouille waren de Pirana’s en als laatste de Pythons. Nogmaals de Goofoosquad
heeft ons weer serieus voorzien van een stevige maal. En ik kan het jullie verzekeren
dat het nodig was na zo een tochtje (ironisch). Alléja t’was echt de max… Ik heb mij
geamuseerd met Leeuw, Maarten Wouters, en Brecht Demeester. Die jongens
hebben echt hun best gedaan. Flink zo! De enige die afgezien heeft bij de Condors is
Linsang. Met nogmaals het zelfde excuus dat hij nie optimaal in orde is, en daarmee
niet zo lenig is als onze Leeuw en onze Brecht Demeester en nog maar te zwijgen
van Maarten. Bij de Pythons hebben Indri en Cheetah goede gesprekken gehad. En
Jolita heeft haar vrouwelijke capaciteiten getoond. Zij heeft ook verbluffend goed
gestapt.
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Dag 3
Jaja, de weergoden konden ons geen 5 dagen gelukkig stemmen. Vandaar dat ze ons
programma door elkaar gespoeld hebben door regen… Maar soit wij hadden daar
natuurlijk wel een oplossing voor gevonden. In de voormiddag speelden de VG’s
vlijtig verder het spel van Saki. En was er ook nog Morele opvoeding van Sifaka.
Daarin kregen we vragen waarbij je als normale mens toch even moest over nadenken
wat je allemaal ging vertellen. Zo waren er vragen wat je grootste geheim is? Waar je
over dagdroomt? Bij de meeste kwamen er wel nuttige dingen te boven behalve bij
Linsang was het weer eens marginaal, dat gaf hij zelf ook toe. En er was ook een
vragenronde waar je bang van bent… Het meeste dat daar bij boven kwam, was een
bepaalde manier van sterven. En een van de belangrijkste vragen voor De Zwaluw
was: Wat wil je later doen bij de leiding? En hoe zie je de scouts nog verder? Jammer
voor de Bevers, maar deze tak kwam het minst in aanspraak.
Hierna was het tijd voor het middageten. Daarna gingen de VG’s toch even buiten
een groot middagspel spelen. Je had het spermazaad, en een eicel… Wanneer je zo
twee elementen had, kon je een kindje krijgen. Maar dit ging niet zo maar.. Er waren
ook twee kerels (Saki en Hert) die abortussen deden. Zo sneuvelden er vele kindjes,
maar er werden er ook veel geboren met de zaligste namen dat je maar kan bedenken.
Zo was er een kleine bij die Pisang heette en de ander Ambon… en nog andere
hilarische namen… zoals Lee.
’s Avonds was er normaal een sluipspel voorzien, maar dit konden we de VG’s niet
aandoen. Dus hadden we een plan B. Aangezien niet iedereen kon Pokeren, werd dit
uitgelegd door Saki aan de VG’s. Dit werd dan gespeeld. Er werd verscheidene
keren gebluft en veel geld verspeeld dat de meeste afvielen gelijk vliegen..
Dag 4
Deze dag was het gedaan met het tegenwerken van de weergoden en konden we terug
ons normaal programma hervatten. Dit werd gestart door een turnlesje. Achteraf
ontbijt en daarna tijd voor sportproeven. Onder sportproeven verstaan wij lopen,
verspringen, hoogspringen, en het nieuwste van het nieuwste pompen.
Leeuw, de naam zegt het zelf, is de koning op dat vlak. Hij voelt zich daar in thuis in
sport. Die kerel pompte iedereen naar huis. Zo werd Grizzly verslaan met wel 50
keer meer pompen, ook zijn zus Jolita deed het beter.
Na al het uitsloven bij de sportproeven was het al ’s middags en daarbij werd er weer
lustig gesmuld. Na het eten was er weer tijd voor een groot middagspel. Daarbij
hadden de VG’s 7 verschillende voorwerpen verstopt in hun basis over drie kampen.
Ze konden deze kampen verdedigen door middel van muften.. Je kent dat wel dat zijn
zo opgerolde papiertjes die afgeschoten worden door een rekker. Ik weet niet hoe
hard ze aankomen, maar dat kan je best eens vragen aan Jolita. Daarbovenop kon ze
er goed mee lachen. Trouwens het was haar eigen schuld. Je weet wat ze zeggen in de
volkstaal: Eigen schuld, dikke bult, of beter nog Loontje komt om zijn Boontje…
Ravotten dat kunnen de VG’s wel goed, om dan nog maar te zwijgen van gieren
lachen en brullen, niewaar Indri??? Alléja ’s avonds stond er nog een mega tactisch
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sluipspel op het menu.. Waarbij de leiding ook deel mocht nemen aan de activiteit.
Hert vergezelde de Pirana’s. Saki de Pythons en Linsang de Condors.. De
bedoeling was om de drie ballonnen te bemachtigen en dan samen met die ballonnen
naar de centrale post te geraken zonder deze kwijt te geraken en dan op het fluitje te
blazen. Op deze manier scoorde je een punt. Het spel verliep vlot bij de Condors,
want deze hadden al vlug de drie ballonnetjes bemachtigd :). Nu kwam het er alleen
nog op aan op het fluitje te blazen zonder een van de ballonnen te verliezen door
middel van graden. Uiteindelijk door een meesterlijk plan is dit gelukt en wonnen de
Condors samen met Linsang. Niet erg voor de rest want die werden nog eens verrast
door een spetterende fuif, die de JVG’s leiding hadden opgesteld. Daar werd er nog
nasty gedanst op de mixen van onze lokale DJ Lama tot in ‘de vroege’ uurtjes. Om
23u30 ging iedereen gaan slapen en mochten ze nog wat nababbelen over het kamp
en de marginale fuif.
Dag 5
Ja lezertjes, het gaat snel… Dit is alweer de laatste dag van een kamp, dat we wel
weer eens vet geslaagd mogen noemen.
Ontbijten, de boel opruimen en vertrekken naar Gent, stond er op het programma. In
een razendsnel tempo was de chalet van kop tot teen gekuist, en werd de grote zaal in
het gebouw ook meegenomen. De stimulans zat er hem in dat de Goofoosqaud witte
pensen had gefrituurd en dit tussen een broodje is overheerlijk vettig… Grizzly heeft
er op zijn dooie gemak zo een 4 tal broodjes verorbert maar er waren er nog die gelijk
hadden en niet dachten dat hun ogen groter waren dan hun buik.
De valiezen werden nog zorgvuldig gestapeld in de bussen en off we went to Gent.
Kzou zeggen tot in den draai, en hopelijk voelt iedereen zich weer in zijn taloor het
volgende kamp.
Dan rest er mij nog enkel de drie Blauwkes te bedanken voor hun inzet: Grappige
Forel, Oprechte Baribal, en Luidruchtige Beloega. De Goofoosquad vergeet ik ook
niet te bedanken en natuurlijk ook de medeleiding… Bedankt en tot wederschrijfs, of
lees…
Uw verslaggever ter plaatste, Assistent Takleider,
Geflipte Linsang.

Programma voor de komende maanden
15-12-07 : 14u00, openen in Wondelgem. Voor de laatste vergadering van het jaar
doen we nog eens lekker creatief : Wij maken ons eigen fluitkoord ! Laatste
vergadering ook om uw wijn voor de feestdagen op te halen.
! Zalig Kerst en Gelukkig Nieuwjaar !
12-01-08 : 10u00, openen aan de Muze. Wij gaan nog eens op kaartleesoefening.
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Breng dus lunchpakket, kaartleesmateriaal en een goede vest mee.
19-01-08 : 14u00, openen in Wondelgem. Om jullie al een beetje voor te bereiden op
het leiderschap leren we jullie vandaag hoe een spel te maken en het zelf te geven aan
een groep.
26-01-08 : 14u00, openen in Wondelgem. Vandaag geven we nog eens opfrissing van
de techniek schatten en persoonlijke maten. Mensen die dit jaar nog 2de klas willen
worden, kunnen vandaag gerust enkele technieken afleggen.
16-02-08 : 14u00, openen in Wondelgem. BP-vergadering. Vandaag hoor je alles wat
je nog niet wist over het leven van de stichter van de scouts, de geschiedenis van
scouting en de geschiedenis van De Zwaluw.
01-03-08 : 10u00, openen aan de Muze. Neem naast een energierijk en licht
lunchpakket uw sportsletskes en roze training maar mee want de badge atleet staat
geprogrammeerd vandaag.
08-03-08 : 14u00, openen aan de Muze. Wij helpen tussen onze spelen door met de
opbouw van de kaasavond. De vergadering sluit al om 17u00 ! Denk eraan om het
Paaskamp te betalen.
15-03-08 : 14u00, openen aan de Muze. Nog eens een specialeke vandaag namelijk
de badge fotograaf. Neem € 5 eurotjes voor de kosten van fotopapier, materiaal en
filmrollekes. Vergeet het Paaskamp niet te betalen !
22-03-08 tot 26-03-08 : Paaskamp
12-04-08 : 10u00, openen in Wondelgem. Wij gaan op fietstocht naar Scheldorado.
Breng dus naast een tip top in orde gestelde fiets ook je zwemgerief, €10 en een
lunchpakket mee.
19-04-08 : 14u00, openen in Wondelgem. Vandaag wordt jullie algemene kennis van
de 2de klas technieken nog eens getest. Wie nog geen 2de klas is, kan (moet !)
vandaag lustig afleggen.
Als je niet kan komen naar een vergadering, verwittig de leiding ten minste 1 week
op voorhand. Als dat niet lukt, verwittig met een klein telefoontje of SMS’je.
Slock Karel – Simon
Gedreven Hert
0494/66.80.97
TAKLEIDER VERKENNERS – GIDSEN
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