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Beetje fris voor de tijd van het jaar, om maar eens te openen met een 
understatement van formaat. Wij zouden echter geen scouts zijn mochten wij het 
koude weer de pret laten bederven op ons kamp. De sneeuw zorgde zelfs voor enkele 
obligatoire sneeuwballengevechten en hier en daar verscheen zelfs ook een 
sneeuwman(netje) - sneeuwkabouters gedoopt - in de Belse bossen. Enkele ouders 
zullen tegen volgend jaar misschien de kosten ingejaagd worden om een nieuwe 
slaapzak of extra fleece-dekentje voor zoon of dochterlief aan te schaffen, maar daar 
zal het aangerichte leed dan ook bij blijven. 
Ik verwijs voor de verdere kamp-perikelen trots naar de artikels van de verschillende 
takken, waar onze aspirant-journalisten van dienst alweer het beste van zichzelf ten 
berde gaven. 
Ook bij de stam (= oud leiding en andere kook-
bejaarden) werd er weer volop genoten van de sfeer. 
Zo kwamen maar liefst 19 van de 25 stamleden 
afwisselend langs om één of meerdere dagen de 
logistiek achter het hele kampgebeuren te 
ondersteunen. 
Nu ik toch met cijfers op de proppen kom, geef ik 
jullie hiernaast graag de volledige kampstatistiek mee 
voor alle takken. Ik ben fier te mogen zeggen dat wij 
de laatste twee jaar telkens nieuwe records breken 
qua kampdeelname, idem dito qua ledenaantal. 
 
Allemaal rozengeur en maneschijn zou je denken, maar de vele successen van de 
laatste jaren eisen achter de schermen een zware tol: terwijl iedereen het ganse jaar in 
de weer is met al deze kinderen, activiteiten voorbereiden, achter de uren inkopen 
doen of vergaderen, noem maar op...blijven wij toch maar een dakloos scoutsgroepje. 
 

Lid Tak Paaskamp 

14 Bevers 12 86% 

31 Teerpoten 24 77% 

34 Wolven 25 74% 

23 JVG 19 83% 

11 VG 10 91% 

28 Leiding 27 96% 

24 Stam 19 79% 
165  136 84% 
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Andere FOS-eenheden zoals onze vriendjes bij de Wouw, de Tortels of de Koala’s 
zijn er de voorbije jaren in geslaagd een eigen lokaal aan te kopen of te bouwen. 
Wij zitten inderdaad heel goed in de Basisschool de Muze. Ondanks sommige 
geruchten in die richting, geeft het stadsbestuur ook aan dat het geenszins de intentie 
heeft om het openstellen van haar scholen voor jeugdbewegingen te beëindigen. 
Maar toch zijn wij steeds aangewezen op anderen: bij de stad Gent moeten wij per 
jaar een nieuwe aanvraag doen om de school te kunnen gebruiken. Meer en meer 
kunnen wij op zaterdag de school niet binnen omdat de directie of het oudercomité 
zelf iets organiseert. Wij vonden hiervoor samen met de jeugddienst van de stad een 
oplossing in de oude brandweerkazerne, doch ook weer een tijdelijke regeling want 
deze wordt binnen twee jaar afgebroken. Onze jaarlijkse spaghettiavond en 
kaasavond kunnen wij ook niet meer laten doorgaan in de Muze, opnieuw vonden wij 
een oplossing, maar die bijt dan weer een serieuze hap uit onze opbrengsten… 
 
Het blijft als eenheidsleider een serieuze verantwoordelijkheid om er telkens weer 
voor te moeten zorgen dat je met je gezinnetje van 113 kinderen een onderkomen 
vindt. Nu de werking en het ledenaantal op een historisch hoogtepunt staan wordt het 
tijd om ook dit probleem eens serieus aan te pakken en de toekomst voor de Zwaluw 
volledig veilig te stellen. 
Zoals de meeste onder jullie wel weten ben ik van beroep projectingenieur bij een 
bouwfirma, en dus de best geplaatste man om onze dromen in daden om te zetten. 
Jammer genoeg blijft er na de 10 à 12 uur durende dagtaak nog net genoeg tijd over 
om de nodige administratie en/of wat mails voor de scouts te doen. Pogingen om 
bouwdossiers en subsidieaanvragen af te werken zijn tot op heden niet succesvol. 
Frustrerend! 
Daarom heb ik samen met onze eenheidsraad besloten het dagelijkse management 
van de zwaluw - het eenheidsleiderschap - vanaf volgend jaar over te dragen aan mijn 
huidige rechterhand Oprechte Baribal of Everaert Pepijn, jullie allen welbekend. 
Daartoe werkt Baribal al ruim een jaar nauw met mij samen en heeft hij reeds alle 
info doorgekregen om niet zomaar voor de leeuwen gegooid te worden. Hij zal 
bovendien worden bijgestaan door enkele nieuwe en gemotiveerde adjuncten om de 
taken een beetje te kunnen verdelen. Deze nieuwe ploeg krijgt voor 200% mijn 
vertrouwen, ik hoop dat van de ouders ook! 
Uiteraard zal ik er nog op alle kampen en alle vergaderingen bij zijn, en zal ik de 
leiding helpen en bijspringen waar nodig of wanneer zij daarom vragen. In 2008 heb 
ik er 25 jaar scouting op zitten en 17 jaar leiding, waarvan 9 jaar eenheidsleiding. Ik 
denk aan een actief pensioen achter de schermen waarbij ik het materiaal kan 
onderhouden en gauw een eigen nestje versieren voor mijn ‘o zo dierbare Zwaluw! 

 
Grappige Forel 
De Meyer Mike 

 
0478/26.81.18 

zwaluw@pandora.be 
 

 EENHEIDSLEIDER 
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Planning 
 
Internationaal Intercamp bei die Germans! 
 
Voor jongverkenners/jonggidsen en verkenners/gidsen 
Vrijdag 9 Mei 2008 tot Zondag 12 Mei 2008, 50 € per persoon. 
Vertrek & aankomst: Terrein De Zwaluw, Viaductstraat zn, 9032 Wondelgem 
Betalingen binnen voor 1 mei! 

!! Meer info zie verder !! 
 
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 (tot 17/08), Verkenners/Gidsen en  Voortrekkers. Prijs: 200€ 
• 2De Periode: Van 7 augustus 2008 tot en met 17 augustus 2008 voor alle 

Wolven, Teerpoten en een deel van de Jongverkenners/jonggidsen. Prijs: 150€ 
• 3De Periode: Van 10 aug 08 tot en met 15 aug 08 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 !! 
 
Technische - leiderscursus:  
 
Voor verkenners/gidsen en leiding. 
Terrein De Zwaluw, Viaductstraat zn, 9032 Wondelgem 
Zaterdag 27 September 2008 en Zondag 28 September 2008, 15 € per persoon 
Inschrijvingen iedere zaterdag tot 20 September 2008, bij voorkeur via 
overschrijving op 001-4945144-63 
 
Herfstkamp: 
 

  Jeugdheem ‘De Kievit’, Kapucienenberg 38, 2440 Geel 
• Van zaterdag 25 oktober 2008 tot en met woensdag 29 Oktober 2008. 

Prijs: 80 € per persoon 
• Van zaterdag 25 oktober 2008 tot en met Maandag 27 Oktober 2008.voor de 

Bevertjes. 
Prijs: 40 € per persoon 

Inschrijvingen iedere zaterdag tot 11 Oktober 2008, bij voorkeur via overschrijving 
op 001-4945144-63 

!! Details zoals steeds in de kampfolder !! 
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Intercamp 2008 voor JVG’s en VG’s 
 
We beginnen uiteraard met het goede nieuws namelijk dat de prijs van het Intercamp 
met 25 euro gedaald is tot 50 euro per persoon in plaats van 75 euro! Dankzij de 
inzet van onze verkenners/gidsen bij de inpakactie in de Carrefour kan de eenheid de 
overige 25€ per persoon bijpassen. De ouders die tot nu toe al 75 euro per kind 
gestort hadden krijgen uiteraard het teveel gestorte geld terug, de ouders die al 15 
euro voorschot hadden betaald, moeten nog slechts 35 euro bijbetalen per kind. De 
betalingsgegevens kan u terugvinden onderaan deze brief. Gelieve het juiste bedrag te 
storten vóór 1 mei.  
 
Nog iets heel belangrijk dat in de vorige brieven nog niet ter sprake is gekomen is het 
vertrek en de aankomst.  
Het vertrek is gepland op vrijdag 9 mei om 18u00 in Wondelgem op de parking van 
het kerkhof (zoals bij het vertrek op de kampen). Er wordt geen eten meer voorzien ‘s 
avonds ! 
De aankomst is gepland op maandag 12 mei om 18u00 op de vertrekplaats.  
 
Wat nemen uw kinderen mee ?  
 

• perfect uniform 
• vers ondergoed 
• wat reservekleding (uniform wordt aangehouden op Intercamp) 
• witte T-shirt (speciaal gevraagd door organisatie) 
• toiletzak, handdoek, washandje 
• regenjas 
• extra paar schoenen 
• rugzak 
• slaapzak, deken 
• veldbed 
• gamellen/bestek/drinkfles 
• een beetje zakgeld  
• SIS-kaart 
• Een kleinigheid om te eten/drinken op de bus.  

 
Indien u nog vragen heeft, stuur ze naar karel.simon.slock@gmail.com (Hert) of naar 
yoerilens@gmail.com (Lama), of bel op het nummer 0494/66.80.97 (Karel-Simon 
Slock)  
 
Hier vermelden we nog even de betalingsgegevens voor het Intercamp : 
 Rekeningnummer 001-4945144-63 met vermelding « inschrijving Intercamp 2008 + 
naam » 
 

De JVG en VG leiding 

http://www.intercamp.info
/ 
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Vergaderingen scoutsjaar 2008-2009 
 

September 6  14u   17u30  
   13  14u   17u30  
   20  14u   17u30  
   27  Leiderscursus 
 
Oktober  4  10u   17u30  
   11  14u   17u30  
   18  14u   17u30  
 

Herfstkamp: 25 Oktober - 29 Oktober 
 
November 1  Herfstvakantie 
   8  10u   17u30  
   15  14u   17u30  
   22  14u   17u30  
   29  Geen vergadering 
 
December 6  10   17u30  
   13  14u   17u30  
   2  Kerstvakantie 
   2  Kerstvakantie 
 
Januari   3  Kerstvakantie 
   10  10u   17u30  
   17  14u   17u30  
   24  14u   17u30  
   31  Leiderscursus 
 
Februari  7  10u   17u30  
   14  14u   17u30  
   21  Krokusvakantie 
   28  Krokusvakantie 
 
Maart  7  10u   17u30  
   14  14u   17u30  
   21  14u   17u30  
   28  Geen vergadering 
 

Paaskamp: 4 April - 8 April 
 
April  11  Paasvakantie 
   18  Paasvakantie 
   25  14u   17u30  
 
Mei  2  10u   17u30  
   9  14u   17u30  
   16  14u   17u30  
   23  Technisch weekend 
   30  Geen vergadering 
 
Juni  6  14u   17u30  
   13  14u   17u30  
   20  14u   17u30  
   27  Geen vergadering 
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Vanalles… 
 
Verloren voorwerpen 
 
Ook dit Paaskamp werden er ondanks onze dagelijkse opkuis weer een aantal 
verloren voorwerpen teruggevonden. Naar aloude gewoonte worden die de komende  
4 vergaderingen uitgestald aan de ingang. Na 4 weken brengen wij met de 
overblijvende stukken een bezoek aan de kringloopwinkel… 

!! NAAMTEKEN AUB ALLE KAMPSPULLEN VAN DE KINDEREN!! 
 
Veldbedden 
 
Na beraad hebben wij besloten om verder te werken met persoonlijke veldbedden. 
Let er dus op tijdig een veldbedje aan te schaffen uw kind! Wij hebben nog een 
kleine stock van de vorig jaar aangekochte bedjes aan 14€. Snel zijn is de boodschap. 
 
Groot kamp 2008 
 
Praktische afspraken en gedetailleerde mededelingen voor het groot kamp 2008 
volgen in onze kampfolder, dewelke verschijnt in de maand Juni. Noteer alvast de 
datum voor de bezoekdag: Zondag 10 Augustus 2008  
Op deze dag brengen de ouders van de bevertjes hun (b)engels zelf naar het 
kampterrein. Inschrijvingsformulier voor de BBQ zit bij de kampfolder. 
 
Ziektekas 
 
Sommige ziekenkassen komen doen financiële tegemoetkomingen via een premie 
voor deelname aan vakantiekampen (voor kinderen tot 12 jaar). Vraag dus aan uw 
ziekenkas een formulier, wij vullen dit graag voor u in! 
 
Belastingen 
 
Ook de fiscus is begaan met het welzijn van uw kinderen en laat u toe een vast bedrag 
per kampdag af te trekken. Uitgebreide info en formulieren volgen via mail. 
 
Website 
 
Toch nog even refereren naar onze website, daar ik nog wekelijks vragen krijg van 
onze ouders ivm. telefoonnummers, mailadressen, planning, rekeningnummer,… 
Al deze gegevens zijn te vinden op http://www.dezwaluw.org/ 
Ook dit boekje staat volledig online onder de rubriek ‘Steeds Bereid’, alsook alle 
kampfolders, kampfoto’s, uitnodigingen, inschrijvingsformulieren, ….. 
Mailen kan steeds naar zwaluw@pandora.be 



9 

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

Kampthema 2008 : JAPAN 
 
Japan (Nippon of Nihon in het Japans, betekenis : « oorsprong van de zon ») is een 
eilandenrijk ten oosten van het Aziatische continent, dat bestaat uit meer dan 3000 
eilanden. De bevolking concentreert zich echter voornamelijk op de eilanden 
Hokkaido, Honshu, Shikoku en Kyushu (zie kaartje)  
Honshu is het grootste eiland; hierop 
zijn de belangrijkste steden van Japan 
gevestigd. Tevens behoren de Ryukyu-
eilanden in het zuiden van de vier 
grote eilanden tot Japan, samen met 
vele andere kleinere eilanden. Op 
Hokkaido ligt een gebied waar onder 
meer de Ainu wonen, de 
oorspronkelijke bewoners van Japan. 
Japan is geologisch zeer grillig: 
besneeuwde steile bergen (waaronder 
de beroemde vulkaan Fuji), korte 
rivieren, beboste hellingen, 
onregelmatige en mooie meren en 
kleine, vruchtbare vlaktes. Op het 
gecultiveerde land, dat slechts 11% 
van totaal het landgebied van Japan 
vormt, is de bevolkingsdichtheid zeer 
hoog. In de agglomeratie van Tokyo wonen maar liefst 28(!) miljoen mensen. 
 
Geschiedenis 
 
Japan heeft een lange geschiedenis. Al van 8000 v Chr. ontstonden er kleine 
gemeenschappen op Japan van jagers en verzamelaars. Deze gemeenschappen 
groeiden uit tot nederzettingen en deze nederzettingen groeiden uit tot kleine staatjes, 
waarvan Nara en Osaka de belangrijkste waren. Vanaf 300 na Chr. verenigden de 
eerste staatjes zich onder één gezag : Het keizerrijk Japan was geboren. Vanaf dan 
volgden de tijdperken zichzelf op : Het Nara tijdperk, het Heian tijdperk, het 
Kamakura tijdperk en het Edo tijdperk. Vanaf het Edo tijdperk was Japan zowat 
volledig gesloten voor buitenlandse invloeden, enkel met China en de Nederlanden 
werd handel gedreven. Na de Edo periode (1868) veranderde Japan van koers en 
begon het interesse te tonen voor het buitenland. Door de sterke industrialisatie was 
er namelijk een tekort aan grondstoffen. Japan ging die grondstoffen dan maar elders 
zoeken. Zo annexeerde het Taiwan en Korea. Ook met de Russen kwamen ze in 
conflict. De Chinese provincie Mantsjoerije was gegeerd door beide landen en er 
volgde een oorlog, die uiteindelijk gewonnen werd door de Japanners. De honger van 
het imperialistische Japan was nog niet gestild, het wilde volledig Azië onder zijn 
controle krijgen. De Europese kolonisten werden uit Azië verjaagd en in 1941 begon 
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Japan haar aanval op de USA. Deze oorlog werd, zoals bekend, beëindigd door de 
atoombommen die op Hiroshima en Nagasaki werden gedropt. De miltaire dictatuur 
van de keizer van Japan maakte plaats voor een democratie waar de keizer vooral een 
ceremoniële functie kreeg. Vanaf dan groeide Japan uit tot één van de sterkste 
economiën in de wereld, wat het vandaag nog altijd is. 
 
Kleding 
 
De kimono is een typisch Japanse dracht, die een beetje lijkt op onze ochtendjas maar 
de originele kimono is gemaakt van zijde en bedrukt met verschillende patronen. De 
patronen en de kleur zijn vaak afhankelijk van het seizoen. De mouwen zijn zeer wijd 
en de kimono wordt dichtgehouden door een brede ceintuur, de 'obi'. Als sokken 
onder de kimono draagt men de 'tabi', een witte sok met een aparte ruimte voor de 
grote teen, waardoor men als schoeisel de 'geta' kan dragen, een soort houten 
sandalen, of de 'zori', sandaal-achtige schoenen van stro of tegenwoordig van 
kunststof. Hieronder zie je een typische kimono voor vrouwen, geta en zori.                                                                
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook mannen droegen vroeger kimono-achtige kleding 
en tegenwoordig zijn de mannen-kimono's half hoge 
kimono's, donker van kleur en soms met het 
familiewapen erop, de 'montsuki' of 'haori'. Daaronder 
wordt een soort rok gedragen, de 'hakama'. Ook de 
man heeft een obi, maar deze is smaller en 
eenvoudiger. De 'tabi' en 'geta'  horen hier, net als bij 
de vrouwen, ook bij. Hiernaast is een haori afgebeeld. 
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Cultuur 
 
Eercultuur 
 
Een belangrijk onderdeel, zoniet het belangrijkste, van de Japanse cultuur is het 
begrip 'eercultuur', dat tegelijkterijd juist een van de moeilijkste begrippen is voor ons 
westerlingen.  
Eer en belediging en het hiermee gepaard gaande gezichtsverlies dat schaamte 
veroorzaakt, kunnen op verschillende manieren een rol spelen. Nog steeds is 
uitgelachen worden een zeer vernederende ervaring die koste wat kost vermeden 
dient te worden.  
De Japanner, zijn familie, zijn voorvaderen of zelfs de groep waartoe hij behoort 
kunnen in hun eer aangetast zijn door allerlei oorzaken. Men kan een Japanner 
beledigen (en dat is zeer ernstig) door niet de juiste aanspreekvorm te gebruiken of 
niet de nodige eerbied te betrachten. In vroeger dagen kon daar een doodstraf op 
staan. Als een samoerai, die vroeger altijd de hoogste sociale status 
vertegenwoordigde, zich beledigd voelde, bijvoorbeeld omdat een gewone sterveling 
hem niet op de juiste wijze eerbied had betoond, had hij het recht om zo iemand te 
straffen, bijvoorbeeld door een directe onthoofding.  
Tevens gold ook, dat als een samoerai niet volgens de samoerai-code had gehandeld, 
hij de samoerai-stand bezoedeld had en daarmee tevens zijn 'heer' (samoerai waren 
altijd in dienst van een leenheer). Zo iemand kon dan door zijn 'heer' veroordeeld 
worden tot het plegen van seppuku (bij ons meer bekend als harakiri, ofwel het op 
rituele wijze plegen van zelfmoord). Dit veroordelen gebeurde niet in een uitgebreid 
proces maar de heer van de samoerai  kon dit in één zinnetje uitspreken en dan diende 
dit uitgevoerd te worden. Hiermee was de eer weer gered. 
De consequenties van de genoemde eercultuur zijn zeer ingrijpend in het hele Japanse 
maatschappelijke systeem. Het bepaalt de gedragingen van ieder individu ten 
opzichte van zijn medemens, zijn collega's en vooral ten opzichte van zijn 
superieuren. Ieder maatschappelijk hoger geplaatst persoon (meestal ook een ouder 
persoon) heeft recht op meer of bijzonder respect van een persoon die lager op de 
maatschappelijke ladder staat. Dit dient men niet te zien als misplaatst 
superioriteitsgevoel maar een normaal recht op bijzonder respect.  
 
Groepcultuur 
 
Voor de Japanner is niet zozeer de groep belangrijker dan het individu maar veeleer 
speelt het behoren bij een groep een grote rol. 
Het behoren bij een groep is van levensbelang. Men groeit op als kind met dit 
groepsbesef en op latere leeftijd is het de groepsmentaliteit die het gedrag bepaalt. 
Binnen een groep vertrouwt men elkaar volledig en kent men elkaars problemen. Dit 
betekent dat er ook een vrij sterke vertrouwensrelatie bestaat binnen de groep.  
Dit behoren bij een groep werkt ook zeer corrigerend op abnormaal of buitensporig 
gedrag. Het is dan de groep die corrigerend optreedt en iemand bijv. buiten de groep 



12 

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

kan zetten. Dit “groepscorrectiewerk” schijnt er de oorzaak van de te zijn dat er in 
Japan bijna geen criminaliteit voorkomt… 
 
Ikebana 
 
Overgewaaid uit China. Het woord ikebana is afgeleid van het werkwoord “ikeru”, 
dat schikken (van bloemen) betekent (er zit weliswaar het teken van 'leven' in en 
heeft dus een oorspronkelijke betekenis van leven) en bana, dat een andere uitspraak 
van hana is, hetgeen bloem of bloemen betekent. 
Ikebana is afkomstig van het offeren van bloemen aan Boeddha in de tempels en is 
gelijk met het boeddhisme naar Japan gekomen. Keizer Saga (keizer van 809-823) 
verbond bepaalde regels aan de bloemschikkunst, die toen overigens alleen aan het 
hof beoefend werd, maar nog geen ikebana heette. Tijdens de Muromachiperiode 
(1338-1573) maakten, mede door toedoen van de Ashikaga shôguns, kunst en 
cultuur, zoals theeceremonie en ikebana, een grote bloei door. Sen-no-Rikyu, de grote 
theemeester (zie ook theeceremonie) verfijnde ikebana in de tweede helft van de 16de 
eeuw. Andere technieken, als nageire  (gooien) en rikka (staande stijl) ontstonden en 
werden eveneens populair. Er kwamen bepaalde regels, waardoor het, evenals de 
theeceremonie, wat formeler werd en men ging het ikebana noemen. 
Inmiddels zijn er veel verschillende ikebana stijlen, zoals de ten-chi-jin, dat hemel-
aarde-mens betekent, waarbij in het bloemstuk op 3 hoogtes wordt gewerkt, en de al 
eerder genoemde nageire en rikka. 
 
De Theeceremonie 
 
Ook overgewaaid uit China. In Japan waren het de (Zen)monniken die de thee als 
eerste gebruikten bij hun rituelen en waarbij ook het zetten en drinken van de thee 
volgens strikte rituelen verliepen. De boeddhistische monnik Jukô (1422-1502) was 
de eerste die een aantal regels voor de theeceremonie opstelde maar het was Sen no 
Rikyu (1522-1591) die de regels en de ceremonie tot een ware kunst verhief. Andere 
bekende theemeesters waren Murata Mokichi Shukô (1423-1502) en Takeno Jôô 
(1502-1555). Zij hebben bijgedragen aan de wijze waarop de theeceremonie nog 
heden ten dagen wordt uitgevoerd, meestal in een speciaal theehuisje van de gastheer. 
Hoe de ceremonie verloopt is te uitgebreid om hier in deze korte samenvatting te 
beschrijven. Niets houdt u echter tegen om zelfs eens op verkenning te gaan in 
boeken of op het internet.  
 
Origami 
 
Alweer overgewaaid uit China. Het papier kwam in de tempel goed van pas, voor 
feesten en erediensten werden prachtige vouwsels gemaakt, ze waren eerst nog niet 
zo moeilijk, maar van lieverlee werden de versieringen steeds ingewikkelder en zo 
onstond er in kloosters en tempels een hele vouwcultuur. Vouwsels kregen 
voorschriften voor de manier van vouwen en de kleur. Zo onstonden dus de 
traditionele modellen, zoals de sanbo - het offerdoosje, de Tzuru - de kraanvogel, de 
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kusudama - de feestballon en de Noshi - de geschenkwikkel en verder allerlei dieren 
en bloemen. De seizoenen spelen ook een grote rol in Japan en zo zijn er ook 
vouwsels die bij die seizoenen hoorde zoals de kersebloesem voor de lente, de 
denneboom en de kraanvogel voor de winter. Zo zijn er ook vouwsels die bij de 
traditionele feesten horen, zoals de Hina-poppen voor het meisjesfeest op 3 maart en 
de karpers voor het jongensfeest op 5 mei. Vooral door die feesten vond origami 
langzamerhand ook zijn weg naar het volk en op een gegeven moment is de stap naar 
allerlei andere van papier te vouwen figuren niet zo groot meer. 
 
Japan heeft nog andere fantastische tradities zoals de badcultuur, het maankijken 
(Tsukimi), het Kersenbloesem en Esdoorn kijken, zôtô (cadeautjes geven), Temari 
(een balspel), …  
 
 
 
 
 
 
 
 

Als je niet kunt lezen wat hier staat, 
kijk dan als een japanner 

Neem de hoeken van je ogen vast en maak spleetoogjes 
Dan kan u de tekst lezen 
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Stam 
 
 

Het begon allemaal op zaterdag 22 maart, een 
dag waarnaar velen hadden uitgekeken. 
We vertrokken met z’n allen op ons jaarlijks 
Paaskamp, naar de ons reeds bekende 
jeugdhemen “De Kievit”, “De Mastentop” en 
“De Malpertuus” te Geel. Na een vlekkeloze 
reis konden onze longen zich weer vullen met 
de gezonde boslucht en het kamp was nu echt 
begonnen. Zo installeerden we onze keuken, 
eetzaal, kantine and last but not least onze 
slaapplaats alias “The Hut”. Door ons sterk organisatorisch vermogen was alles in 
een mum van tijd geregeld. Dit fantastische team bestond uit onze “blauwen” Forel 

en Baribal aangevuld met Kongoni, Condor, 
Kaaiman,  Nandoe, Meerkat, Gibbon en Kauw. Na 
onze eerste frisse nacht stonden we weer paraat om onze 
dagtaken te vervullen. Niet enkel werden de lege 
maagjes gevuld met onze culinaire hoogstandjes, maar 
kregen ook enkele oude koffers een grondige 
onderhoudsbeurt. Die dag werd de groep uitgebreid met 
Rob,  Marleen (de vriendin van Rob, eigenlijk een 
Robbin dus…), Wezel, Ocelot, Kolibrie en Bram. 
Zondag wipten Specht en Ibis ook even binnen maar 
konden spijtig genoeg niet lang blijven. Kauw verliet 
ons even om net zoals de fervente Buffalo-supporters 
Bram en Meerkat, AAGent een hart onder de riem te 
gaan steken in de moeilijke match tegen Anderlecht. 
Gelukkig kwam hij ’s avonds terug in gezelschap van 
Paca en Nyala. Deze laatste begon die avond aan haar 

stage als “kantinier” die ze hopelijk succesvol zou 
volbrengen. De weergoden hadden duidelijk zin in 
“de aprilse grillen” want het was beginnen sneeuwen. 
Dit bracht natuurlijk veel sneeuwpret met zich mee. 
“Toch geen sneeuw meer in je oren Wezel…hehe…” 
Dit jaar konden we dus op Paasmaandag genieten 
van een witte Pasen. Ondanks het verlies van “De 
Buffels” heerste er alom een zeer aangename sfeer. 
De Buffalo-spirit werd zelfs uitgebreid naar onze 
allerkleinsten. Zo brachten de Bevertjes en Teerpoten 
samen met Paca een Jambee - geanimeerde “Alé 
Gandtoise!”  
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Ondertussen hadden Gibbon, Kolibrie en haar 
zonen (Meerkat en Bram), Kaaiman, Rob en 
Marleen ons verlaten maar kregen we weer 
versterking van Kievit en Cotinga. Die avond 
werd beslist dat wij, de Stam, de Paasavond 
zouden leiden. De volgende dag werd alles in 
het werk gesteld om er 
’s avonds een 
spetterende show van 
te maken. Zo gezegd 
zo gedaan, het werd 
echt een toffe avond 
waar iedereen zich 
kostelijk heeft 
geamuseerd. Stuk 
voor stuk waren het 
leuke sketches, 
dansjes en opdrachten.  

We konden o.a. genieten van de lenigheid van Wezel, de 
snelheid van Paca, de vrouwelijkheid van Baribal de 
danskunsten van Forel en het pompvermogen van Kongoni.  
De laatste avond was achter de rug wat dus het einde van 
een aangenaam kamp betekende. Zo was ons Nyala ook in 
stijl geslaagd en is ze nu een gediplomeerde kantinier. Een 
echte “barmoeder, “barhaas” of zoals haar lieftallige broer 
Hert het verwoordde: “Toogwijf” 

Nadat alles was opgeruimd 
en gekuist, werd de tocht naar 
Gent ingezet. Nog even een 
bedankje aan iedereen die dit 
kamp mogelijk heeft gemaakt 
en tot de volgende keer maar 
weer.  
 

 Snuggere Kauw 
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Lieve mama en papa, 
 
We moeten U van onze jeugdleider een brief schrijven, om jullie gerust te stellen, in geval 
jullie de overstroming hebben gezien in het nieuws. 
We stellen het goed. Er is maar één tent weggespoeld en ook maar twee slaapzakken. 
Gelukkig is niemand verdronken. Toen de overstroming gebeurde, waren we net op de 
berg naar Bartje aan 't zoeken.  
Oh ja, bel je even naar de mama van Bartje om te zeggen dat hij het goed stelt? Hij kan 
namelijk geen brief schrijven met zijn twee gebroken armen. 
Ik heb mogen meerijden in de jeep van de reddingswerkers. Dat was tof!! 
Als het niet zo fel gebliksemd had, zouden we Bartje nooit hebben gevonden. 
De jeugdleider was een beetje kwaad op Bartje, omdat hij alleen de bergen in trok zonder 
het te zeggen. Hij had het wel gezegd, maar de jeugdleider was toen bezig met de brand 
blussen, misschien heeft hij Bartje daardoor niet gehoord? 
Wist je dat, als je een gasfles in het vuur gooit, dat die dan ontploft? 
Het hout van de bomen was te nat om te branden, maar wel één van de tenten en 
sommige van onze kleren. David zal er wel een tijdje raar uitzien, tot zijn haar weer is 
bijgegroeid. Als de jeugdleider de minibus gemaakt krijgt, zijn we zaterdag weer thuis. 
Het was niet zijn fout dat we gebotst zijn. Toen we vertrokken, waren de remmen nog heel 
goed. De jeugdleider zegt dat het normaal is dat zo'n oude auto soms kapot gaat. 
Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom hij geen verzekering kan krijgen. 
Wij vinden het wel een toffe wagen. De jeugdleider vindt het niet erg als we hem vuil 
maken. Er zijn tien zetels in, maar we kunnen wel met twintig in de auto. 
We mogen dan om de beurt op de bergwegen rijden, daar zijn veel bochten, da's dus wel 
spannend. Alleen spijtig dat de politie ons juist tegenhield toen ik aan 't rijden was. 
Hij zou wel eens met jullie komen praten, zei hij.  
Maak jullie niet ongerust, we zijn in goeie handen. De jeugdleider is echt een toffe knul. 
Deze morgen ging iedereen zwemmen in het meer. Ik mocht niet mee, omdat ik niet kan 
zwemmen, en Bartje kon ook niet zwemmen, met zijn gebroken armen.  
Maar we mochten wel met de kano's varen, wij met ons twee. Helemaal tot aan de 
overkant. 
Onze jeugdleider is niet zo lastig als die andere van vorig jaar. 
Hij werd zelfs niet kwaad toen we de zwemvesten vergeten waren. 
Hij heeft het te druk met het repareren van zijn auto, we laten hem dus zoveel mogelijk 
met rust. Oh en weet je wat? We hebben een cursus EHBO gehad. 
Toen Danny in het water dook en zich kwetste aan zijn arm, hebben we zelfs geleerd hoe 
je een tourniquet legt. 
Da's een knoop om grote wonden mee af te binden. 
Ik heb toen wel moeten overgeven en sommige anderen ook, maar volgens de jeugdleider 
is dat, omdat we die vieze kip gegeten hebben. 
Hij zegt dat die hetzelfde smaakte als het eten in de gevangenis. 
Ik ben echt blij dat de jeugdleider vrij is gekomen en dat hij nu met ons op kamp gaat om 
zijn leven te beteren. Hij zegt dat hij voortaan alles veel beter gaat doen. 
Wat is eigenlijk een pedaal-fiel? 
Zo ik ga stoppen met schrijven. 
We gaan we naar de stad om onze brieven te posten en om vaseline te kopen. 
Die hebben we nodig om spelletjes spelen, zegt de jeugdleider. 
Ik ben zo benieuwd! 
Maak U niet ongerust, we maken het goed! 
 
Groeten van Timmetje. 
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Beste bevertjes, ouders en lezers 
 
BIM, BAM, BOM, de Paasklokken 
begonnen te luiden, dus was het weer eens 
tijd voor een super, onvergetelijk, mega leuk 
paaskamp!!! 
 
Hier kan je ons reilen en zeilen tijdens het 
kamp lezen. 
 
Zaterdag 22 maart 2008 

 
We konden eindelijk vertrekken naar onze leuke chalets te Geel. Iedereen was paraat 
om te vertrekken. We konden niet snel genoegd op de bus zitten. Zelf ons MORAYO 
OTTUN, die nog maar 2 vergaderingen had meegemaakt, was paraat om te 
vertrekken. Heel chique natuurlijk! We hadden wel iets opgemerkt: al onze leiders en 
leidster waren in uniform, behalve ons TIC-TAC, Ze ging namelijk niet mee. Ze 
moest werken maar was wel zo lief om ons te komen uitzwaaien! Eerst nog even 
allemaal snel naar het toilet met onze leidster MALAC terwijl onze andere leiding 
onze valiezen aan het inladen was. 
 
We zaten allemaal op de bus en nog even snel zwaaien naar mama en papa en we 
waren vertrokken.  Dada mama en papa. Tot woensdag !!! 
Na de busrit waren we aangekomen in Geel.  JANNES DEPOORTERE en LEON 
TACK, reageerden direct:  ‘hé, wij zijn hier al keer op een kamp geweest, maar 
kweet niet meer wanneer’. ☺ Het was inderdaad 
zoals op herfstkamp jongens!  
Terwijl onze bevers samen met MALAC een 
rondleiding kregen op het terrein, begonnen 
KEOO en BULLE met het installeren van de 
slaapplaatsen voor al onze lieve kindjes. 
MALAC legde onderweg allemaal plaatsen uit 
aan de hand van leuke zelfgekozen namen. Zo 
kwamen we een kruispunt tegen, maar volgens 
DANTE GODDERIS noemt dat een kruisje, 
het lijkt meer op een kruisje. Als we even verder 
stappen komen we aan een bos met allemaal 
naaldbomen, die zo heeeeeeeel dun zijn. 
AMELIE MICHIELS, die vorig kamp ook 
mee was, wist precies nog hoe het bos noemde, 
‘het stekskesbos’.  Wij noemen het eigenlijk het 
‘tandenstokerbos’, maar het trekt er toch een 
beetje op. 
Na de rondleiding was het tijd voor ons lunchpakket: overheerlijke boterhammen van 
mama en papa.  MMMmmMMMm… 
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Na de middag gingen we ons allemaal beetje op ons bedje gaan leggen, ons eten 
beetje laten verteren, en een tukje doen. Maar na zo een half uurtje kwam MALAC 
met een probleem.  Ze 
wouden mandjes 
maken maar de 
mandjesmaker was 
zoek, dus gingen ze op 
pad om die te 
zoeken… 
Eens ze die gevonden 
hadden, begonnen ze 
met allemaal mooie 
mandjes te maken. 
Want het was de dag 
nadien namelijk Pasen 
en we moesten onze 
eitjes toch ergens 
kunnen insteken. 
 
 
Na al dat knutselen gingen we even onze kampwenken herhalen. Dat zijn de regeltjes 
voor onze kindjes, welke geboden we moeten naleven, wat als er iemand ziek is, … 
dit verliep zeer vlot, zo konden we snel aan tafel. We kregen overheerlijke krulletjes 
pasta. Volgens LARS was dit geserveerd met bolletjes in de tomatensaus. We 
smulden onze buikjes lekker vol… 
 
Na het eten gingen we nog even onze keeltjes smeren om lekker luidkeels te zingen 
samen met de andere kindjes. 
 
Na het zingen maakten we nog een wandelingske met BULLE in de donker en dat 
was oh zo fijn. Toen we aan het stappen waren kwamen we aan de 15 paaltjes ( deze 
naam is er gekomen omdat er op een kort stukje  15 paaltjes naast elkaar staan ). We 
zagen daar iemand iets zoeken. Heel raar, maar die was aan het zoeken naar magische 
symbolen met zilver rond, maar hij vond ze niet dus gingen de bevertjes hem even 
helpen,. BULLE keerde toen terug naar de chalet.  Ze moest onze EL toch gaan 
inlichten ☺ . Ze vonden onderweg een enveloppe met daarin een plannetje en een 
briefje. Een brief dat Sim dit zeker niet mocht vinden. Toen ze het plannetje volgden 
kwamen ze bij Sim de tovenaar. Hij had een opdracht voor hen.  Ze moesten in het 
zand symbolen uitgraven maar het lukte niet echt. Er was een stuk gebroken van een 
symbool en DANTE GODDERIS vond het zeer bizar dat er nog een stukje in de 
grond zat.  “Maar alé hoe kant da nu toch?”. Toen stuurde Sim hen de verkeerde kant 
uit maar ze vonden uiteindelijk toch hun weg, slimme bevertjes. Maar Sim was zo 
boos en besloot om ze te volgen. Ze liepen terug naar de 15 paaltjes en vonden daar 
nog een symbool. Nu werd Sim nog bozer en werd kwaad. Hij liep weg. De bevertjes 

Sfeerfoto'tje aan tafel 
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moeten hun haasten want de tijd is bijna om. Eens ze aan de Chalet zijn terug 
gekomen zien ze KEOO en BULLE.  Ze hadden zonder dat ze het zelf wisten een 
symbool in hun handen. Ze hadden dat gevonden op de grond. Alle symbolen waren 
verzameld en we konden rustig gaan slapen. 
 
Zondag 23 maart 2008 
 
Om 8uur kwam de lieve leiding jullie kleine spruitjes wakker maken. We deden onze 
kleertjes aan en maakten ons klaar voor de turnles. Hup, hup, hup met die beentjes in 
de lucht!! Na de turnles  kregen we lekkere boterhammen. Daarna was het tijd voor 
de inspectie: we leerden onze pyjama opvouwen, slaapzakjes goed te leggen… alles 
op zijn plaats. Na de inspectie kregen we van MALAC het één en het ander te weten 
over diertjes. 
Diertjes op de boerderij, diertjes bij ons thuis, kortom diertjes overal. We kregen een 
beetje les over de dieren. Zo leerden we de jongen kennen van verschillende dieren. 
Toen men vroeg hoe het jong van een varken noemde, antwoordde DANTE 
GODDERIS direct: ‘Er komen 2 veulentjes uit een varken.’. Ik denk toch wel dat er 
uit een varkentje biggetjes komen maar ik kan uiteraard ook verkeerd zijn. We 
leerden ook alle diertjes van de kinderboerderij kennen. Volgens LARS HOSTENS 
leven er geen leeuwen in de kinderboerderij want ze zouden achter de andere diertjes 
kunnen zitten.  Ze zouden helemaal niet wild zijn maar ze zouden de andere dieren 
pesten. 
 
Toen we genoeg geleerd hadden over de diertjes gingen we nog even onze Vriendjes 
van het Woud herhalen… We herhaalden iedereen nog eens toen MALAC de 
algemene vraag stelde: ‘ Wie staat er hier op dat prentje?’, en kregen een antwoord 
die volledig juist was.  “De naam staat op de achterkant!” riep DANTE GODDERIS 
☺. Na een kwartiertje begonnen we een beetje afgeleid te geraken.  Toen de leiding 
vroeg van: ‘ STILTE’, reageerde AMELIE MICHIELS met haar uitdrukking: “ Ma 
seg hé” . De leiding kon hem 
toch eventjes niet inhouden met 
lachen. Haar gezichtje was goud 
waard! 
 
Na de middag kregen we bezoek 
van een groenachtig iets. Het was 
een M&M.  De bevertjes moesten 
helpen want de blauwe en de 
rode M&M waren ruzie aan het 
maken en ze moesten proefjes 
doen om uit te maken wie de 
lekkerste was! Na al die proefjes 
kwamen ze tot de conclusie dat 
ze allemaal even lekker zijn. 
 



20 

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

Voor het eten gingen we nog even oefenen voor onze Paasavond: allemaal lekker 
dansen op het leuke liedje van …. (het is nog even geheim, snel verder lezen en je 
komt het te weten) 
 
Na het avondeten gingen we allemaal naar ons bedje. We waren moe. Maar we 
konden nog niet. Al onze knuffels waren namelijk gestolen en er waren zo rare 
wezentjes in de plaats gezet. Ze hadden wel een briefje gevonden waarop stond:  
‘KNUFFELS ZIJN NU VERLEDEN TIJD…’ 
Ons KEOO laat het hier niet bij en besluit de politie te bellen. Ze hadden een 
afspraak met de politie maar ja die geloofde hen natuurlijk niet. Maar opeens ze zijn 
aan het praten en er komt een elf tevoorschijn! De politie is bang en loopt weg. De elf 
legt hen uit dat er iemand is die de beren steelt.  Ze besluiten allen te gaan naar 
FLASSE, de Grote Teddy. Onderweg vinden ze nog van die rare wezentjes. Ze 
vinden het echt wel verdacht. Eens ze bij FLASSE zijn gaat de elf weg. Ze gaat nog 
beetje alleen gaan zoeken. FLASSE is zeer bang en de bevertjes moeten hem volop 
begeleiden. Onderweg vinden de bevers een briefje met daarop een spreuk. Ze 
oefenen samen de spreuk en gaan terug naar de 15 paaltjes zoals het op hun plannetje 
staat. Daar treffen ze de Teddydief aan maar die wilt hen niet helpen. Maar hij verteld 
toch het één en het ander… maar het zijn leugens!  
De bevertjes besluiten dan maar om hem te achtervolgen maar ze vinden terug zo van 
die rare wezentjes, precies een spoor. Tijdens het volgen van het spoor komen ze 
BULLE tegen die de bevertjes juist gaan zoeken was omdat ze nog niet in hun bedje 
lagen. Ze vertellen het verhaal aan BULLE en blijven het spoor volgen dat eindigt 
aan de chalet. Daar spreken ze samen de spreuk uit en gaan allemaal naar hun bedje 
want ze hebben hun knuffels terug! 
 
Maandag 24 maart 2008 
 
Na de turnles en het ontbijt kregen we een techniekje: het leren strikken van onze 
schoenen, het knopje van ons broek dicht doen en de rits van onze jas. Iedereen kon 
dat perfect. Maar tijdens het aanleren van die dingen kregen we bezoek. Om 11uur 
stipt kwamen er nog 4 kleine bevertjes achter, namelijk YAN-SOPHEAK 
GOFFEAU, LIESELOT EN MEREL GEYSKENS en BENJAMIN 
MEERSSEMAN kwamen erbij, met dank aan de papa van BENJAMIN die de 
bevertjes heeft willen voeren. Toen die toekwamen konden we ons dansje op het 
liedje … (neen jullie mogen het nog altijd niet weten. Nog een dagje geduld.) we 
deden het dansje 2 maal samen en iedereen kon het perfect. De leiding was super fier! 
Een pluim voor de bevertjes.  
 
’s Middags hebben we een soort casino gespeeld. Op verschillende posten konden we 
door het inruilen van symbooltjes, een spelletje spelen. Door het regenweer was het 
een beetje moeilijk om buiten te spelen. Spijtig genoeg. Maar eens binnen spelen is 
ook altijd leuk. 
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’s Avonds was het de bedoeling om nog even te oefenen voor onze Paasshow (het 
liedje mogen jullie bijna weten ☺). Na een paar keer te dansen wilden onze bevertjes 
nog een beetje dansen. En links en rechts en draaien en zwieren met die armen. We 
gingen alle kanten uit met onze armen en benen. Zo dansen heeft de leiding nog nooit 
meegemaakt. 
 
Na het eten hebben we nog luidkeels gezongen. We hadden zo leuke liedjes: Ik heb 
een tante in Marokko en die komt HIEP HOI !!!, en van… 10 kleine negertjes… die 
dronken een pint bier… We hebben gelachen en gezongen, het was zo leuk. 
 
’s Avonds begon het te sneeuwen en te hagelen. We besloten om samen met de 
Teerpootjes een Quiz te spelen. Daarna was het terug bedtijd. 
 
Dinsdag 25 maart 2008 
 
’s Middags zijn we dan maar blijven oefenen op ons liedje (jullie hebben al een tipje, 
maar je weet nog niet welk liedje het juist is hé). Daarna gingen we ons wassen en 
stonden keurig klaar in ons uniform. Iedereen was in uniform speciaal voor de 
paasshow. Na het eten iedereen klaarmaken, kostuumpjes aan, en de paasshow kon 
beginnen. Tijdens de show kregen we nog bezoek van de enige echte PAASHAAS. 
Hiep hiep hoi… we kregen lekkere paaseitjes en we begonnen met het kijken naar de 
verschillende acts. Onze kleine bevertjes mochten beginnen met hun dansjes op 
(trommelgeroffel……) ? 
MEGA MINDY ?, ?  
MEGA MINDY TIJD?  
Toen was het de buurt aan 
de Teerpootjes, de Wolfjes 
en onze grote kindjes. Het 
was een zeer leuke en 
geslaagde avond! Dank je 
wel aan alle andere takken 
voor het verzorgen van zo 
een leuke show… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vandaag zijn we vroeg begonnen met het oefenen voor 
onze show (jaja, het liedje wordt een beetje verder deze 
dag bekend gemaakt). Na het dansen hebben we nog snel  
maskers gemaakt voor de kindjes die geen mee hadden, 
Een soort voor de jongens en een soort voor de meisjes. Je 
hebt er natuurlijk ook die zo raar zijn om er 2 aan te doen.                                                                        
Malac ziet het dubbel 
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Woensdag 26 maart 2008 
 
Onze laatste dag, ons laatste ontbijt samen en de laatste keer ontwaken samen. We 
hebben een oh zo leuk kamp beleefd… maar aan alle mooie liedjes komt een einde… 
We maakten onze valiesjes, kuisten onze kamers, en vertrokken allemaal samen met 
de bus naar huis… 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Graag wil ik nog even de Stam bedanken voor het vullen van onze hongerige buikjes 
en de blauwe mensjes die het mogelijk maakten dat wij op kamp konden vertrekken 
met de bussen, en die voor de locatie zorgden, en vooral voor hun grote inzet! 
En de andere takken, voor het maken van leuke en grappige acts voor de paasavond. 
En natuurlijk alle leidsters en leiders voor het maken van een super programma zodat 
we ondanks het slechte weer ook een onvergetelijk kamp hebben gehad. 
 
B E D A N K T ! 
 
Tot na het volgende kamp, 
 

Beverpootje 
 
  

      Bulle ofte Bianca Valent 
 

Renée was heel moe       
Onze stoere jongens 
keken naar de film 

Ze vonden het 
precies ook een 
leuke film 



23 

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

Programma Bevers voor de komende maanden 
 
Zaterdag 3 Mei 2008   Vergadering  om 14u00  

Vandaag horen we een mooi verhaal verteld door 
Malac. We spelen ook een groot spel en vele kleine 
spelen.  

 
Zaterdag 10 Mei 2008   Vergadering om 14u00     

         We steken iets mooi in elkaar voor moederdag.  
Iedereen brengt een zak mee om alles in te steken 
en een schort.  
 

Zaterdag 17 Mei 2008   Vergadering om 14u00  
We gaan vandaag ons gedragen als prinsen en 
ridders. We gaan het gravensteen bezoeken. Je mag 
je gerust verkleden in prins en ridder.  

  
Zaterdag 24 Mei 2008  Vergadering om 14u00 

Vandaag komt de fantasie van Japan boven. We 
maken ons kledij voor het groot kamp. Iedereen 
brengt kleren mee die zo veel mogelijk al lijken op 
Japanse kledij. Dan versieren we ze die dag nog 
verder.  

 
Zaterdag 31 Mei 2008   Geen vergadering  

 
Zaterdag 7 Juni 2008 Vergadering om 14u00    

Jaja de leiding heeft vandaag een heel mooi verhaal in 
petto. We gaan ook veel spelen.  

  
Zaterdag 14 juni 2008  Vergadering om 14u00 

Als je moederdag hebt heb je ook vaderdag. Vandaag 
maken we iets voor de papa Meebrengen: een zak 
en een schort.  

 
Zaterdag 21 Juni 2008  Vergadering om …. 

Vandaag heeft de leiding iets speciaal georganiseerd. 
Je krijgt meer uitleg via een brief .  

 
Zaterdag 28 Juni 2008   Geen vergadering  
 
Groot kamp                            Van 10 t.e.m. 15 augustus 
 
Zaterdag 6 September 2008  Vergadering om 14u00  
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We leren vandaag elkaar kennen en spelen vele 
spelletjes.  

 
Zaterdag 13 september 2008 Vergadering om 14u00 

Vandaag gaan we veel spelen en degene die we nog 
niet kennen leren kennen.  

 
Zaterdag 20 september 2008  Vergadering om 14u00  

Vandaag maken we kennis met de Vriendjes van het 
Woud. Ook spelen we veel spelletjes.  
 

Zaterdag 27 september 2008  geen vergadering  
  
 
Wij vragen aan de ouders om alle kinderen een jas mee te geven en 50cent voor de 
cola of ander drankje te drinken elke vergadering. Er is ook een mogelijkheid om een 
koek te kopen. Daarvoor vragen wij 50cent. 
Indien een Bevertje vragen heeft of niet kan komen, kan hij/zij altijd bellen naar:  
Keeo ( Charlotte Clarysse ) : 0486/60.02.95 

 
 
 

Bever zijn is …… Fijn 
 
 
 

 
Keeo 

Clarysse Charlotte 
Bereidwillige Narwal 

0486/60.02.95 
 

TAKLEIDSTER  BEVERTJES 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



25 

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

Teerpoten: Paaskamp 2008 
 
 
Zaterdag 22 maart 2008 
 
Het is zover, de dag is aangebroken... We 
vertrekken eindelijk op kamp! 
Van ’s morgens vroeg staan we klaar om op de 
bus te wachten die ons uiteindelijk naar Geel zal 
brengen.  
En om 9u stipt verscheen onze bus! Twee uurtjes 
erop en we zouden weer op het kampterrein te 
Geel zijn.  
Eenmaal aangekomen op kamp luisterden we 
eerst naar de kampwenken die door Ko werden 
gegeven en erna installeerden we al ons gerief 
binnen. Het duurde dan niet zo lang of we 
mochten eten, want een paar onder jullie konden 
echt niet meer doorgaan zonder een hapje binnen 
te hebben. 

Na het eten was het tijd voor siësta, wat in feite niet zo vlot verliep, want de teerpoten 
waren nogal wat actief en wilden al direct gaan spelen. Een beetje logisch na al dat 
stil zitten, maar beweging met een volle buik is toch niet zo’n goed idee. Gelukkig 
dat de siësta maar een uurtje duurt hé.  
 
Het is 14u en we mogen eindelijk gaan spelen! De teerpoten deden hun schoenen aan, 
namen hun jas en gingen naar buiten. Maar daar werden ze overdonderd door twee 
ruziënde professors. De twee discussieerden over wie dat de beste was en dit ging 
maar door en door tot hun assistent ertussen kwam. Hij kwam op het idee om ze 
tegen elkaar te laten spelen. Hij vroeg dan ook of de teerpoten hiermee wouden 
meedoen, waarop zij met volle enthousiasme toestemden. De teerpootjes werden 
verdeeld, en elke groep ging naar hun kamp. Het spel ging als volgt: elke teerpoot 
kreeg een leventje waarmee hij of zij moest spelen tegen een persoon van het andere 
kamp. Dit ging natuurlijk niet zo vlot, want in het spel liepen er een paar tikkers en 
als zij je te pakken kregen, moest je alles afgeven. Maar dit gebeurde echter niet, 
want de teerpoten waren de tikkers te slim en snel af.  
Iemand die toch enorm veel leventjes verzamelde (zonder moeite) was Gilles 
Dewever. Hij rende, sprong en ontsnapte zo aan de klauwen van de tikkers en de 
andere spelers. Goed gedaan, jongen! Helaas kon het spel maar voor een uurtje 
gespeeld worden, want het begon jammer genoeg te regenen.  
De teerpootjes gingen dus naar binnen en konden eventjes aan hun kunsttalenten 
werken. Hierbij wil ik toch iemand vermelden, want dit meisje heeft toch wel een 
zeer bijzondere gave. Mona Ghyoot schilderde een prachtige tekening van een zon 
waarbij er toch een paar versteld stonden van het werkje. Zie ik daar een kunstenares 
in wording? ☺ 



26 

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

Na al dat spelen en tekenen genoten we van een vieruurtje mmm... Niks beters dan 
een glaasje melk en koekje! Toen we gedaan hadden, luisterden we naar de techniek 
‘Vouwen van kledij’. Dit houdt dus in: het vouwen van een slaapzak, pyjama, 
dekentje enz... Dit verliep goed en had zelfs succes, want bij de inspecties (de 
volgende dagen) zouden de meeste onder jullie toch bijna alles goed doen. En er 
bevinden zich al moderne mannen onder jullie, hé Robin Vercauteren  en Grijze 
Broer. Daarna gingen we eens oefenen voor de paasavond, want dinsdagavond zou 
het zover zijn. We oefenden maar een uurtje en konden dan aan tafel schuiven voor 
een lekker avondmaal.  
 
Na het eten lieten we ons goed horen tijdens de zangles. Blije gezichten, luide 
stemmen, het kon dus niet beter. De nacht viel en de teerpoten maakten zich gereed 
voor het avondspel... 
Op deze avond zouden de teerpootjes een bezoekje krijgen van een rusteloze jongen 
Harry. Hij was een lijfwacht van de elfenkoningin, en had net Sirius op diefstal 
betrapt. Maar helaas was deze dief aan hem ontsnapt.  
De teerpoten luisterden aandachtig naar Harry toen hij dit allemaal vertelde, en 
treuzelden niet om hem te helpen. Ze trotseerden de gevaren van de nacht en 
uiteindelijk zoals verwacht kregen ze de schurk te pakken en konden ze allemaal 
weer veilig naar huis gaan. Na al dat kwade bestrijden was het dan natuurlijk best laat 
aan het worden. Het was tijd om in bedje te kruipen. Slaapwel... 
 
Zondag 23 maart 2008 
  
De eerste zonnestralen schijnen al de kamer binnen en de teerpoten ontwaken 
langzaam aan. Of om eerlijk te zijn de teerpoten hoeven maar een klein beetje licht 
op te vangen en de dag mag al beginnen... De dag begon met een leuke turnles van 
Hathi die toch velen onder jullie wel de slappe lach gaf. We rekten ons uit, liepen 
een kleine 100 meter en gingen met grote honger aan tafel.  
 
Na het eten deden we kattenwas & inspectie en rond 10u werden we serieus om naar 
de ‘Morele Opvoeding’ te luisteren. Het ging over liegen en gelukkig waren er niet 
veel teerpootjes die dit echt veel deden. De teerpoten vertelden verhaaltjes van op 
school, thuis enz, terwijl de rest aandachtig luisterde. Toen we klaar waren met de 
morele opvoeding gingen we weer wat oefenen. Kwestie van alles goed te kennen of  
te kunnen.  
 
Na al dat serieus gedoe was het tijd om eens de beentjes te strekken en hoe kunnen 
we dat beter doen dan met wat te lopen! Want als het kriebelt, moet je sporten! Ik heb 
dit meermaals gehoord vroeger maar of het echt van toepassing was bij mij... Maar 
genoeg gesproken want de teerpoten waren klaar om te lopen! 
Iedereen deed zijn best om zo snel mogelijk de finish te halen. Helena Diericks was 
onder andere een zeer goeie renner, wie weet later ... ?  Maar al bij al, iedereen heeft 
het goed gedaan. Proficiat! 



27 

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

Het was 5 voor 12 toen we eindelijk gedaan hadden met al dat sporten, dus deden we 
nog een laatste sprintje naar de eetzaal waar ons een heerlijke maaltijd opwachtte.  
 

60m 400m 
1) Elena Le Blon 1)Grijze Broer & Gilles Dewever 
2) Grijze Broer 2) Helena Diericks 
3) Sam Hostens 3) Sam Hostens 

 
Nadat we eindelijk uitgerust waren en ons eten helemaal verteerd was, konden we 
beginnen aan het middagspel.  

De teerpoten kregen vandaag een 
bezoek van niemand anders dan de 
Kerstman en zijn helper! Dat is toch 
wel wat, een kerstman in maart 
tegenkomen. De teerpootjes waren 
nieuwsgierig en luisterden naar de 
twee. Maar terwijl ze hun verhaal 
deden aan de teerpoten, gebeurde er 
binnen in de zaal iets zeer 
verontrustend. Sarah Mens was 
namelijk achtergebleven met Ko en de 
twee waren aan het babbelen over 
koetjes en kalfjes totdat er plots twee 
rare figuren verschenen uit het niks en 
Ko vastgrepen. Ze ontvoerden de arme 
leidster en Sarah was in volle paniek. 
De arme meid liep snel naar buiten en 
vertelde het aan de rest. De teerpoten 
kregen dus in een kwartier toch wel 
heel wat te verwerken. Ze moesten de 
Kerstman helpen om paaseieren te 

‘lenen’ van de Paashaas en daarbij nog een leidster gaan redden. Maar geen vrees 
want de teerpoten zijn op alles voorbereid en met volle moed gingen ze de twee 
uitdagingen aan. De teerpoten slaagden uiteindelijk in om de paaseieren te veroveren 
en om Ko te redden uit de klauwen van de twee gemeneriken.Eenmaal alles 
goedgekomen was, konden de teerpoten als beloning genieten van een vieruurtje. 
Gejuich alom! 
 
Daarna verliep de dag zoals gewoonlijk: een hondenwas, oefenen voor paasshow, 
eten, zang en verhaal, enz... De dag ging dus heel vlug voorbij en voor je het wist, 
was het alweer donker.  
 
‘s Avonds was het dan tijd om weer de held uit te hangen! De teerpoten ontmoetten 
de heks Hermelien die haar bezemsteel gebroken had door een slechte landing. Ze 
vroeg de teerpootjes om hulp. Ze waren allemaal  bereid om de arme heks van dienst 
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te zijn. Hermelien vertelde de teerpootjes ook dat ze haar toverstokje had verloren 
onderweg. Ze wist wel nog waar maar ze durfde er echter niet naartoe te gaan. Zeker 
niet alleen. De moedige teerpootjes gingen dus met haar mee en samen konden ze 
haar toverstokje weer bemachtigen.  
 
Het enige dat nu 
resteerde was haar 
bezemsteel herstellen, 
maar daarvoor 
hadden ze de hulp 
nodig van een zeer 
wijze tovenaar, 
namelijk Ron. Maar 
al snel bleek dat hij 
de bezemsteel toch 
niet helemaal kon 
herstellen dus gingen 
ze met z’n allen naar 
professor Minerva 
Anderling. En zoals 
gehoopt, herstelde ze 
de bezemsteel en zo kon Hermelien samen met Ron wegvliegen. En in de verte 
bedankte Hermelien de teerpoten en de professor nog. 
  
Na deze drukke dag was het dus alweer tijd om te gaan slapen. Kigo kon niet langer 
op kamp blijven en dus namen we eerst nog afscheid van onze geliefde leider. We 
zongen het slaaplied en kropen in bed! ZZZzzz.... 
 
Maandag 24 maart 2008 
 
De derde dag op kamp begon met een leuke turnles gegeven door Kaa gevolgd door 
een stevig ontbijt. Vandaag zou het stressen een beetje groter worden want de dag 
nadien zou het dan paasavond zijn. Maar eerst toch wel een kattenwasje gevolgd door 
een inspectie vooraleer volop te beginnen oefenen.  
 
Het oefenen verliep zeer vlotjes. Wie hier toch wel een professioneel in bleek te zijn 
was Tobias Haeck. Er ontging niks aan deze jongen; hij zag alles wat mis ging (een 
paar schoonheidsfoutjes) en verbeterde, waarop de leiding eigenlijk wel een deel 
minder moest doen.  
Na al dat oefenen hadden de teerpootjes er toch wel eventjes de nood aan om wat te 
spelen. En aangezien het slechte weer de dagen voordien nogal voor wat problemen 
had veroorzaakt, was dit nu niet zo. En het fijne hieraan was dat er nog iets leuks was 
na al dat slechte weer. Er was sneeuw ! Dus zoals verwacht konden de 
sneeuwbalgevechten beginnen en de sneeuwmannen verschijnen. Ramon Demey en 
Gilles DEWEVER waren de eerste die een sneeuwman maakten: een prachtige 
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versie van een moderne sneeuwman. Maar terwijl iedereen met sneeuw aan het 
spelen was, was er iemand die toch liever de aap uithing, maar dan wel letterlijk. 
Deze jongen, Robin Vercauteren, vond het toch zo leuk om hoog in de bomen te 
klimmen en de Tarzan uit te hangen. Helaas duurde zijn avontuur niet zo lang want 
de leiding haalde hem er vlug uit. (Kwestie van ongelukken te vermijden ☺ ) 
 
Na al dat spelen was het tijd om te gaan eten en dus vlug handjes wassen en de 
eetzaal betreden. Het middagspel vandaag zou alweer wat anders verlopen want oh 
wee het ging weer regenen. En om te vermijden dat de kindjes ziek werden, hielden 
we de activiteiten maar binnen. Maar geen zorgen want de namiddag zou wel heel 
leuk verlopen. De leiding haalde tekengerief en spelletjes uit de kast o.a. Twister, 
waarbij Grijze Broer hier toch wel een pro in bleek te zijn. Om het nog leuker te 
maken konden kindjes zich laten schminken door Hathi en Raksha. Dus in feite 
liepen er die namiddag een paar vlindertjes, tijgertjes en maantjes rond op het kamp. 
Nadien aten we ons vieruurtje en gingen we ons jammergenoeg al gaan wassen. Weg 
leuke gezichtjes dus… 
 
Eenmaal proper oefenden we nog eventjes voor de paasavond en daarna gingen we 
allemaal samen zitten om te genieten van een leuke zangles met alle takken, waarbij 
wij (de teerpoten) toch wel zeer luid klonken.  
 
’s Avonds was er iets leuk gepland, namelijk een quiz die we samen met de Bevertjes 
speelden. En wat voor één, want het zorgde ervoor dat de groepen nogal competitief 
werden. We kregen die avond nogal wat gezang te horen van o.a. Helena Diericks, 
Jacobe Haeck, wat uitbeeldingen van Megane De Boever en nog zo van die dingen. 
Maar aan het einde van de avond kon er maar één winnaar zijn en dat was de groep 
van Kaa! Proficiat aan allen die hier bij zaten en natuurlijk ook aan de rest! Na al dat 
quizzen was het natuurlijk tijd om in bedje te kruipen.  
 
Dinsdag 25 maart 2008 
 
Goeiemorgen allen! Vandaag is het eindelijk zover… de paasshow is vanavond! 
Maar eerst voor we aan onze zeer drukke dag beginnen, tijd voor wat 
ochtendgymnastiek gegeven door onze enige Raksha. Eenmaal gedaan vlug aan tafel 
en eten maar. Vandaag zou het dus oefenen worden maar gelukkig niet de hele dag, 
want we maakten wat tijd vrij voor wat te spelen. ☺ Na het eten deden we nog een 
kattewasje en zorgden ervoor dat onze inspectie helemaal in orde lag.  
Vlug nadien begonnen we voor de paasavond te oefenen waarbij iedereen zich goed 
inzette zodat het vanavond vlekkeloos zou verlopen. Kledij en attributen werden naar 
boven gehaald en alle teerpootjes veranderden in hun gegeven rol. We oefenden een 
kleine twee uur en dan was het toch alweer tijd om te gaan eten. Een kleine siësta 
volgde en toen was het tijd voor het middagspel waarbij de bevertjes voor een keer 
met de teerpoten meededen. We gingen met z’n allen in de bossen van Geel en daar 
speelden we een Potje Pas. Een paar zoals onder andere Gilles Dewever gingen zo in 
op het spel dat ze bijna verdwaald geraakten. Maar gelukkig voor deze jongen was de 
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leiding dichtbij want Kaa en Malac zaten namelijk op een paar kleine stappen van 
hem. Jammer genoeg duurde het spel maar een uurtje, want de paasavond zou een uur 
op voorhand beginnen, kwestie dat de avond niet te laat zou uitlopen en de kindjes 
nog vroeg in hun bed zouden kunnen kruipen. ☺ Dus na al dat spelen gingen we ons 
eens deftig gaan wassen zodat we vanavond er heel netjes bij zouden lopen.  
 
Eenmaal proper gingen we dan nog voor de laatste keer oefenen en voor je het wist 
was het al half 8 en de paasavond kon beginnen... De paasavond werd dit jaar gehost 
door de stam (de vriendelijke mensen die ons eten klaarmaken op kamp). 
De avond ging dus van start met een dansje van de bevertjes op Mega Mindy: ‘Is het 
een vliegtuig, is het  een vogel... voor degenen die toch wel wat moeite zouden 
hebben om zich te herinneren vanwaar ze de naam Mega Mindy kennen. Hihi... 
Hierbij wil ik zeggen dat het dansje van de bevertjes maar met twee woorden kon 
beschreven worden: zo koddig!!!  
 
Erna waren de teerpoten 
aan de beurt! De zenuwen 
kwamen al bij iedereen 
naar boven, want nu ging 
het gebeuren. De teerpoten 
waren ondanks al de 
zenuwen enorm 
professioneel. Ze brachten 
een soort parodie op het 
sprookje Assepoester naar 
voor en dat zonder moeite. 
En omdat ze het zo goed 
gedaan hadden, werden ze 
op het einde met een flink 
applaus onthaald. Hierbij 
een pluimpje aan alle 
teerpoten! En eventjes onze Assepoester in de spotlights zetten, Elena Le Blon, die 
haar tekst perfect vanbuiten kende en daardoor een prachtig optreden gaf! 
Na onze sketch was het dan aan de wolven. Ze brachten een hele show naar voor 
waarbij ze allemaal opdrachten gaven aan elke tak. De opdrachten gingen van het 
uitvoeren van een gekke dans tot het inwikkelen van een leider of kind met 
toiletpapier om een soort mummie te creeëren. (Wat dat eigenlijk best wel een 
grappig zicht was)  
Na de gekke show van de wolven, was het dan tijd voor de oudere groepen. De eerste 
om te gaan waren de jonggidsen/jongverkenners die een heel enge maar grappige 
versie uitvoerden van de bekende horrorfilm Scream. Ik moet toegeven er zitten daar 
toch wel heel wat goeie acteurs tussen, dus mooi zo.  
En als laatste groep kwamen de verkenners/gidsen, die ons elk jaar toch met de 
slappe lach laten. Ze brachten het bekende programma Expeditie Robinson met een 
scoutstint naar voor. De leiding uit alle takken werden dus op een komische manier 
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afgebeeld door de jongens en meisjes uit de verkenners/gidsen, wat uiteindelijk als 
resultaat gaf dat de zaal plat lag van het lachen. En zo eindigde onze paasavond...  
We zongen nog met z’n allen een slaapliedje en erna kropen we zo vlug mogelijk in 
bed. Slaap zacht! 
 
Woensdag 26 maart 2008 
 
Vandaag mogen (moeten?) we naar huis!!! Het kamp heeft zijn einde benaderd, en 
vandaag mogen we de mama’s en papa’s terugzien! Maar eerst een kleine turnles 
gevolgd door een laatste ontbijt ☺ 
Eenmaal gedaan vlogen we allemaal de slaapkamer binnen en begonnen we op te 
ruimen. De slaapzakken opplooien, de gangen schoonmaken en de valiezen gereed 
maken. Dit duurde toch wel een tijdje, aangezien de teerpoten toch wel heel wat 
spullen bij zich hadden, wat eigenlijk ook wel voor de leiding van toepassing was. 
Hierna gingen de teerpoten wat buiten spelen. Kwestie van wat van de laatste sneeuw 
te genieten.  
En om half 12 was het tijd om te gaan eten En ja voor we het wisten was de bus daar 
weer en konden we terug naar Gent gaan. 

Vooraleer ik dit kampverslag afsluit, wil ik nog de stam en eenheidsleiding bedanken 
voor hun harde werk! Merci! Het eten was zeer lekker ☺ 
Ziezo dit was dus hoe het paaskamp min of meer verlopen is, mijn inkt is op en dus 
bied ik jullie vaarwel en tot de volgende!  

Ko ofwel Smeulende Toepaya 
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Programma Teerpoten voor de komende maanden 
 
Wie een vergadering niet kan komen, gelieve op voorhand een belleke te geven, een 
smsje of mailtje te sturen naar mij, Raksha.  
Laat zeker op voorhand weten wie de laatste vergadering zeker aanwezig zal zijn! 
 
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 
 
3 mei 2008:    9u45 tot 17u30!!!! 
We zien apen, pinguïns, nijlpaarden, roofvogels, olifanten, giraffen, enzovoort van 
dichtbij want we gaan die dag naar de Zoo!!!  
Meebrengen: lunchpakket, 10 euro (trein + toegangsticket) 
 
 
!!! VERTREK EN AANKOMST AAN HET SINT PIETERS STATION !!!  
 
 
10 mei 2008: 14u tot 17u30 
We gaan naar de Blaarmeersen en leggen het hoog –en verspringen af. Ook worden 
de teerpooteisen nog eens herhaald. 
Meebrengen: 0,5 euro voor cola, tramkaart of 1,60 € 
 
17 mei 2008: 14u tot 17u30 
Om ons voor te bereiden op het groot kamp wordt het themakledij gemaakt. 
Meebrengen: 0,5 euro voor cola,  kledij die kan dienen als Japanse kledij. Wij gaan 
deze nog wat verder versieren en / of beschilderen, verfborstels, verf voor kledij. 
 
24 mei 2008: 14u tot 17u30 
We spelen een groot spel en bekijken wat diensttekens zijn. 
Meebrengen: 0,5 euro voor cola. 
 
31 mei 2008: geen scouts 
 
7 juni 2008: 14u tot 17u30 
Als het warm weer is kunnen we zwemmen in de Blaarmeersen. Anders wordt er 
lustig op los gespeeld in de speeltuin.  
Meebrengen: 0,5 euro voor cola, zwemgerief, buskaart of €1,6. 
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14 juni 2008: 14u tot 17u30 
Om de oudste teerpoten voor te bereiden op de wolventak, wordt die dag de yalahi 
uitgelegd. Als het warm weer is, worden de waterballonnetjes bovengehaald. 
Meebrengen: 0,5 euro voor cola, extra T-shirt (om na de waterspelletjes aan te doen) 
 
23 juni 2008: 9u45 tot 17u30 !!! 
Om het scouts jaar af te sluiten hebben wij die dag een heel speciale vergadering…!!!  
Meebrengen: 15 €, lunchpakket 
 
 
!!! VERTREK  EN AANKOMST AAN HET SINT PIETERS STATION !!!  
 
 
7 tot 17 augustus groot kamp: zie kampfolder 
 
 
6 september 2008: 14u tot 17u30 
We spelen die dag veel spelletjes met de nieuwe leiding en geven een overzichtje wat 
er allemaal dat scoutsjaar te beleven valt. 
Meebrengen: 0,5 euro voor cola 
 
13 september 2008: 14u tot 17u30 
Naamspelletjes en andere spelletjes om iedereen te leren kennen. We leren ook al de 
jungledieren. 
Meebrengen: 0,5 euro voor de cola 
 
20 september 2008: 14u tot 17u30 
We gaan op uitstap naar een speeltuin. 
Meebrengen: 0,5 euro voor de cola 
 
27 september 2008: geen scouts 
 
 
De kampfoto’s of foto’s van vergaderingen kan je bekijken op onze website: 
http://www.dezwaluw.org/ onder de rubriek fotoalbums of teerpoten. 
 
 

Raksha 
De Cremer Karolien 

Onzekere Oribi 
0494/15.12.03 

 
TAKLEIDSTER  TEERPOTEN 
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Voor de teerpootjes hebben wij nog een woordspelletje gemaakt. Zoek de woorden in 
het kadertje van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar onder, van 
onder naar boven en diagonaal. Veel speelplezier !! 
 
Akela, Bagheera, Baloe, Bandarlogs, Chil, Hathi, Jungle, Kaa, Kigo, Ko, 
Meesterwoorden, Mowgli, Nilghai, Raadsrots, Raksha, Shere Khan, Sionie, Tabaqui, 
Teerpoten, Waigundai, Welpen, Wetten, Wolf, Wolven. 
 
 

M O W G L I A D N U G I A W 
Z E X U H N E T O P R E E T 
O S E T W O L V E N P R A R 
Y Z A S G O L R A D N A B U 
U H K K T Q B D K I Y K O M 
S H I L A E N R E T W S A I 
T G F R B L R A L K I H C A 
O W O N A G K W A T S A I N 
R E M I Q N S E O L A B K E 
S I N L U U C T D O F I H P 
D N G G I J D T P H R L X L 
A O B A G H E E R A C D O E 
A I H I B V C N W F J U E W 
R S O T A S H E R E K H A N 
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Wolven Paaskamp 2008 
 
Zaterdag 22 maart 
 
Dag wolfjes en ouders! De paasvakantie is dit jaar wel erg vroeg van start gegaan. 
Dat was enigszins te merken aan het weer maar toch zag ik overal blije gezichten die 
opnieuw weken hadden zitten uitkijken naar het paaskamp en het slechte weer zou 
onze wolfjes helemaal niet belemmeren om er een schitterend kamp van te maken. 
Gepakt en gezakt 
vertrokken we 
richting het ons 
intussen vertrouwde 
terrein in Geel. 
Na een vlotte busrit 
kwamen we aan en 
kregen alle wolven 
een plaats in de grote 
slaapkamer. 
Traditiegetrouw 
deden we eerst de 
kampwenken: de 
eetliedjes werden 
weer opgefrist en er 
werden enkele 
afspraken gemaakt. 
Dit kamp werd er nog een extra activiteit voorzien luisterend naar de naam Gotcha. 
Iedere wolf kreeg een sticker en een papiertje met daarop de naam van een andere 
wolf. Het doel is om zo veel mogelijk mensen uit te schakelen door een sticker op je 
slachtoffer te plakken, maar er was wel een addertje onder het gras: niemand anders 
van de wolventak mocht getuige zijn van de moord. Dat maakte het er natuurlijk niet 
makkelijker op, maar de eerste dag waren reeds enkele wolven een kopje kleiner 
gemaakt. 
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’s Middags aten we ons lunchpakket van thuis op en daarna was het tijd voor het 
eerste middagspel. Drie zwarte legerofficieren kwamen al ruziënd op, scholden elkaar 
de huid vol. Blijkbaar geraakten ze het maar niet eens over wie de beste legerofficier 
was en het zag er naar uit dat ze er niet zelf zouden uitkomen. Gelukkig stonden de 
wolven paraat om de officieren hen bij de moeilijke beslissing te helpen. De wolven 
moesten zich natuurlijk wel bewijzen tegenover de officieren om te tonen dat ze ook 
stoere soldaten kunnen zijn. Om de behendigheid van de wolven te testen, moesten ze 
in groepjes van vier allemaal aan elkaar vastgebonden een parcours zo snel mogelijk 
afleggen. Dit zorgde voor hilarische taferelen. Vooral het groepje van Arthur 
Warmoes, Pepijn Verschuere en Matthew Wright slaagde er maar niet in om ook 
maar een meter verder te gaan zonder weer op de grond te vallen. Daarna volgde het 
touwtrekken. De meisjes namen het op tegen de jongens en het was duidelijk dat ze 
zich niet lieten kennen. Drie maal zijn ze gewonnen van de jongens, vooral Rozan 
Michiels hield zich stevig vastgeklampt en weigerde los te laten. Na nog enkele 
straffe opdrachten kwam er plots een officier van de VN op het toneel. Hij kwam met 
het nieuws dat de zwarte officieren helemaal niet zo’n goede bedoelingen hadden met 
de wolven. Ze waren namelijk van plan hen mee te nemen naar Afrika en hen daar als 
kindsoldaten in te zetten. Toen de wolven dit hoorden, besprongen ze de officiers en 
leerden ze hen een lesje. 
 
Nu was het tijd voor een welverdiend vieruurtje, jamjam dat smaakt. Erna deed Phao 
het idee van de paasshow uit de doeken. Dit jaar hebben we een grote show opgezet 
waar de wolven als presentator optreden en het publiek moet deelnemen aan allerlei 
opdrachten. Enkele van de opdrachten waren: een knotsgek dansje nadoen, je zo goed 
als mogelijk als vrouw verkleden, limbo, en ga zo maar door. De wolven waren zeer 
enthousiast en iedereen koos zijn favoriete opdracht uit. 
 
Na het avondeten kregen de wolven een verhaal te horen van Baloe en na een snoepje 
en een drankje bleek iemand anders de hulp van de wolven nodig te hebben. Twee 
boeren die in een plat dialect spreken komen klagen omdat er een paashaas is die de 
worteloogst van de boeren vernield heeft. De paashaas trekt ’s nachts alle wortels uit 
de grond en eet ze dan op. De boeren zijn woedend en willen dat de wolven hen 
helpen om een verdelgingsmiddel tegen de paashaas te vinden. Ze kunnen terecht bij 
een wetenschapper. Maar het blijkt nogal een egoïst, de wolven moeten eerst een 
hoop geld en nieuw labomateriaal bij elkaar rapen voordat hij de wolven wil helpen. 
Uiteindelijk krijgen ze dan toch het verdelgingsmiddel en de boeren trekken naar hun 
velden om het over hun velden te sproeien. Plots zien de wolven de paashaas en de 
boeren besluiten hem te volgen tot aan zijn hol. Daar overmeesteren de wolven hem 
en halen al de wortels uit zijn hol. De boeren willen zich wreken op hem, maar plots 
komt Bagheera af. Hij weet dat de paashaas onschuldig is en de boeren zijn volledig 
in fout. De boeren hebben namelijk al het land van de paashaas kapot gemaakt en de 
helft van zijn familie uitgemoord. De wolven laten het hier niet bij en slagen er in om 
het land terug te geven aan de rechtmatige eigenaar. Ondertussen is het al laat 
geworden en kruipen de wolfjes in hun bed op weg naar dromenland. 
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Zondag 23 maart 
 
Goeiemorgen, morgen, goeiedag…. Weer een nieuwe dag. Bij sommige wolfjes gaan 
de oogjes maar traag open maar al gauw staat iedereen voor de chalet. Voor degenen 
die nog niet helemaal wakker zijn is de turnles van Baloe meer dan welkom. Na wat 

beweging is iedereen weer 
springlevend. Na het ontbijt volgen 
het wassen en de inspectie. Daarna 
krijgen de wolven een techniek die 
wel heel handig is, namelijk het 
sjorren. Het is onvoorstelbaar wat 
je met een bol touw en takken 
allemaal kunt maken. Na een 
goede uitleg van de leiding begon 
iedereen aan zijn eigen sjorring. 
Voor sommige bleek de eerste keer 
sjorren niet zo gemakkelijk, maar 
toch lukte het sommige wolven 
zeer goed. Vic Tack was iets te 

enthousiast geweest met zijn touw en je zag nauwelijks nog de takken.  Hierna 
oefenden we nog een klein poosje voor de paasshow en het was alweer tijd voor het 
middageten.  
Na een korte siësta bleek er opnieuw een paashaas te zijn met een probleem. De echte 
paashaas was ziek gemaakt door de slechte paashazen die ervoor willen zorgen dat de 
wolven dit jaar geen paaseieren zouden krijgen. Toen de wolven dit hoorden, sloegen 
ze meteen de handen in elkaar om de zieke paashaas te helpen. Ze gingen op zoek 
naar een geneesmiddel om hem weer superfit te maken zodat ze lekker veel 
chocolade zouden krijgen. Bij verschillende opdrachten konden ze ingrediënten 
krijgen. Bij de eerste opdracht moesten de wolven zonder handen een boterham met 
chocolade opeten die aan een 
touwtje hing. Geloof me, het 
klinkt makkelijker dan het is. 
Vooral de boterham van Arne 
Bovijn wou maar niet 
meewerken. Daarna moesten de 
wolven met hun hoofd een 
paasei uit een bassin water 
halen en vervolgens nog een 
paasei uit de bloem halen. En 
na die opdracht kon je sommige 
bijna niet meer herkennen. 
Judith Parker was vol 
enthousiasme volledig met haar 
hoofd in de kom bloem gevlogen en kwam er volledig wit weer uit. Na een tijdje 
waren alle ingrediënten bij elkaar geraapt en konden de wolven de paashaas weer 
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helemaal in orde brengen. De paashaas beloofde de kinderen een mooie beloning en 
hield zijn woord ook. 
Na het vieruurtje werden de zintuigen van de wolven op de proef gesteld. Ze werden 
getest op smaakzin, tastzin, gehoor, geheugen en geurzin. Ze moeten dan raden wat 
ze proeven, ruiken, voelen,etc. Meestal werd de meerderheid van de testjes juist 
beantwoord, maar soms kwamen er enkele opmerkelijke antwoorden uit een wolfje 
zijn mond. Zo vond Matthew Wright dat azijn smaakte naar fruitsap, Cato Dambre 
dacht dat een spuitbus deodorant een pomp was, en zo kan ik nog een tijdje doorgaan 
☺.  
 
Na het avondeten vertelde Ferao een spannend verhaal en na de zangles ging 
Bagheera met gans de bende naar de grote vlakte om er een groot spel te spelen. 
Maar enkele wilde mannen gooiden roet in het eten. Ze kwamen als halve zotten op 
en namen Bagheera en Rozan Michiels mee. Gelukkig voor de wolven lieten de 
mannen een kaart vallen met daarop: ‘ga naar het licht’. De wolven renden zo snel 
mogelijk naar de olielamp die een eind verder stond te branden en zagen er een 
vreemde puzzel op de grond liggen. Ze moesten een hoop kleine kubussen op de 
juiste manier naast elkaar stapelen om te weten te komen waar de wilde mannen zich 
schuil hielden. Ondertussen was een oude man naar de wolven toegekomen. Hij was 
wakker geworden van het geschreeuw en wou zien wat er aan de hand was. Nadat hij 
van alles op de hoogte was gebracht vergezelde hij de wolven naar de Magic Tree. 
Daar lagen Bagheera en Rozan bebloed op de grond. De wolven wilden hen 
natuurlijk direct terug  hebben maar de wilde mannen wisten zich goed te verweren. 
Blijkbaar hadden de wilde mannen hen ontvoerd omdat ons kampterrein op een oude 
begraafplaats is gebouwd en dat de wolven hen hebben wakker gemaakt door steeds 
lawaai te maken. De mannen willen de wolven weg van het kampterrein om weer 
eeuwige rust te vinden. De wolven zijn niet akkoord met dit plan maar dankzij de 
oude man komen de oude wolven tot een compromis. Als ze een nieuw heilig stuk 
land vinden waar de mannen eeuwig kunnen rusten dan krijgen ze de gijzelaars terug. 
Hiervoor moesten ze op zoek naar een hoogpriester die een nieuw stuk grond zou 
kunnen inwijden. Hiervoor moesten de wolven eerst ingewijd worden: ze moesten 
een pad van glowsticks volgen en een ketting maken. Toen de wolven aankwamen bij 
de hoogpriester was die gerustgesteld door de kettingen en besloot om de wolven te 
helpen. Hij leidde wolven naar een nieuw stuk land, maar ondertussen waren de 
wolven de wilde mannen weer tegengekomen en ze stonden op het punt om Rozan 
Michiels te offeren. De hoogpriester was zeer verontwaardigd door dit tafereel en 
sprak een levenslange vloek uit over de wilde mannen. Eind goed al goed, de wolven 
kunnen op het kampterrein blijven en Rozan en Bagheera zijn levend teruggekeerd. 
Aan de chalet aangekomen zongen we het avondlied en mochten we onze oogjes 
weer enkele uurtjes laten rusten. 
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Maandag 24 maart 
 
April heeft zijn grillen, maar de maartse buien zijn ook niet mis. ’s Nachts had het 
gesneeuwd en toen de wolven opstonden werden ze verwelkomd door een spierwit 
tapijt. Na een klein sneeuwgevecht trokken we naar het ontbijt om een stevige 
boterham te eten. Vandaag gingen we sporten en een beetje extra energie kan dan 

zeker geen kwaad. In de voormiddag 
gingen we lopen. De jongste onder de 
wolven maakten hun benen warm voor 
de 60 meter en de ouderen mochten een 
tandje bijsteken voor de 100 meter. 
Ondanks het koude weer zetten de 
wolven weer een puik resultaat neer. Na 
deze mooie prestatie was het tijd aan de 
400 meter. Ook hier deed iedereen zijn 
uiterste best. Een klein beetje oefenen 
voor de paasshow en het was weer tijd 
voor het middageten.  

Vandaag werden we geteisterd door slecht weer maar gelukkig was de leiding hier 
goed op voorzien. We speelden binnen een laddercompetitie. De bedoeling was om 
elkaar uit te dagen en zo hoog mogelijk op te klimmen in de rangen. Overal in onze 
chalet lag er materiaal verspreid waarmee de wolven zelf opdrachten konden 
verzinnen. Je mocht dus je eigen spelregels bedenken en dat maakte het extra leuk. 
Na het vieruurtje bleef het slechte weer aanhouden dus waren we genoodzaakt om 
binnen te blijven. Een ideaal moment voor de morele opvoeding gegeven door Akela. 
Op zo’n moment mogen de wolven over een bepaald onderwerp hun mening kwijt en 
kunnen ze wat discussiëren. Deze keer was het gespreksonderwerp schoonheid: wat 
vinden de wolven mooi, vinden ze uiterlijk belangrijk, en ga zo maar door. Iedereen 
mocht uitgebreid zijn zegje doen.  
 
De tijd vliegt op kamp, het 
was alweer tijd voor een 
stevige hap. Na een 
opgewekte zangles met gans 
de eenheid wat snoepjes en 
een verhaal van Bagheera 
gingen we weer richting de 
grote vlakte om Capture the 
Flag te spelen. De wolven 
werden verdeeld in twee 
groepen en ze kregen beide 
een vlag die ze moesten 
wegstoppen in hun kamp. De 
bedoeling is dus om beide 
vlaggen tegelijkertijd in je 
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kamp te krijgen. Elke wolf kreeg ook een leventje en door zoveel mogelijk leventjes 
te verzamelen van de andere ploeg kon hij dan ook een granaat kopen om een 
tegenstander tijdelijk te verlammen en het zichzelf en zijn ploeg dus heel wat 
makkelijker maken. Uiteindelijk kwam de ploeg met de blauwe vlag als winnaar uit 
de strijd, maar het was niettemin zeer spannend. De dag is alweer voorbijgevlogen en 
iedereen kon weer lekker wegdromen. De volgende wolven hebben dit kamp hun 
wolfje behaald: Aaron Diericks, Arman Zilyas en Dino Coppens. Aan allen een 
dikke proficiat!! 
 
Dinsdag 25 maart 
 
Geeuw, om 8 uur liep de wekker weer af en trok iedereen snel weer z’n warmste 
kleren aan om zich te kunnen weren tegen het koude weer. Het had ’s nachts namelijk 
weer heel wat gesneeuwd. Om het een beetje warm te krijgen was de turnles meer 
dan welkom. Na het verkwikkende ontbijt zorgde iedereen er voor dat alles weer 
mooi netjes lag en we verzamelden al gauw weer buiten om enkele spelletjes te gaan 
spelen op de grote vlakte. Iedereen gaf alles wat hij in zich had en tegen de middag 
was iedereen blij met het uurtje rust tijdens de siësta. 
Daarna maakten we ons klaar om een klassieker te spelen, de wolvenloop. De wolven 
worden in 5 groepen verdeeld en iedere groep krijgt een aantal kaarten met daarop 
verschillende jungledieren. De bedoeling is om een soort kwartet te vormen, een 
groep moet van één jungledier alle exemplaren weten bemachtigen door met de 
andere groepen te ruilen, maar er schuilt ook gevaar in de bossen. Shere-Khan en 
Tabaqui kunnen de wolven namelijk tikken en dan moeten ze een van hun dieren 
afstaan en in ruil krijgen ze van de sympathieke tijger of jakhals een kaart die ze niet 
kunnen verzamelen. Die moeten ze dan op een of andere manier zien kwijt te spelen. 
Na het vieruurtje zijn we dan begonnen aan de generale repetitie van onze paasshow. 
Sketch per sketch werd alles geoefend. De rest van de wolven mocht ondertussen 
kampen bouwen in hun slaapkamer met dekens en slaapzakken en snel had iedereen 
zijn eigen knus nestje 
gemaakt. Aan het gelach 
en geroep bleken ze het 
wel te appreciëren. ☺ 
 
Opnieuw kwam het 
acteertalent van enkele 
wolven naar boven. Vic 
Tack en Matthew 
Wright mochten de 
eerste scène van onze 
grote show doen. Ze 
moesten presentator 
spelen van de show en 
die rol leek perfect voor 
het duo. Vooral Vic kon 
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zich zeer goed vinden in zijn rol en improviseerde er op los en dat kon soms wat op 
de lachspieren werken. 
Een andere groep moest als vrouw verkleed opkomen en Arthur Warmoes deed dat 
vol overtuiging, hij wist een zeer indrukwekkende madam neer te zetten. Bedoeling 
van de opdracht is dan dat jongens uit het publiek zich zo goed als mogelijk als 
vrouw gaan schminken en kleden. Andere groepjes moesten dan weer als in wc-
papier gerolde mummies opkomen en mensen in het publiek ook laten 
‘mummificeren’. 
 
Voor het avondeten werden de kampjes weer afgebroken en het was al gauw tijd voor 
de echte paasshow. Het aantal edities is ondertussen niet meer te tellen, maar deze 
avond staat steeds garant voor 2 uur vol plezier. Elke tak heeft hard gewerkt om een 
leuke sketch of dansje voor te bereiden. Dit jaar was het niet veel anders dan de 
vorige jaren, het was vree wijs. Toen het onze beurt was werden de wolven wat 
zenuwachtig, maar daar bleek geen reden toe te zijn. Iedereen deed zijn uiterste best 
en de rest van onze eenheid wist onze grote show goed te smaken. Alle takken deden 
de opdrachten zo goed als ze konden. Op het einde werd de winnende tak bekend 
gemaakt: hoewel ze klein zijn, zijn ze niet minder dapper, het waren namelijk de 
bevertjes. Na de show was het al later dan normaal dus alle wolfjes kropen gauw 
onder de dons voor de laatste nacht op het kampterrein. 
 
Woensdag 26 maart 
 
Weer wakker en na een korte turnles staan we weer aan het ontbijt. Vandaag is het de 
laatste dag van het kamp dus moet alles er weer piekfijn uitzien. Na een klein wasje, 
beginnen alle wolven hun valiezen te maken en snel staat iedereen buiten. Gelukkig 
hoeven de wolven niet te kuisen. Samen met Phao trekt de horde wolven naar de 
grote vlakte om er wat te spelen terwijl de rest van de leiding hard staat te zwoegen 
om alles weer proper te krijgen. 
Het is al gauw weer middag en zo rond twee uur zijn de bussen er en kunnen we 
opstappen en hup weg zijn we richting Gent. Maar dit is geen vaarwel, we zien 
elkander weer. Op volgend herfstkamp staan we hier weer.  
 
 
Deze editie van het paaskamp was weer erg geslaagd maar dat zou niet mogelijk 
geweest zijn zonder de inzet en hulp van sommige mensen. Daarom wil ik 
uitdrukkelijk de VT’s bedanken voor het lekkere eten en de eenheidsleiding voor de 
voortreffelijke organisatie van het kamp. 
En aan de wolfjes: tot op de volgende vergadering. 
 
 
 

Phao ofwel Schuchtere Albatros 
 
 



42 

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

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 19 april 14u00 tot 17u30 
Vanaf vandaag lopen jullie nooit meer verloren! Deze vergadering leren jullie immers 
kaart en kompas lezen. Tussendoor is er tijd voor technieken af te leggen en leuke 
spelletjes te spelen 

 
Zaterdag 26 april: geen vergadering 
 
Zaterdag 3 mei : 10u tot 17u30 
De echte kunstenaars onder jullie kunnen zich deze vergadering eens echt laten gaan 
want we gaan knutselen. We luisteren ook naar het verhaal Tijger tijger en leren de 
dans van de dood van Shere-khan. Vergeet jullie lunchpakket niet! 
 
Zaterdag 10 mei: 14u tot 17u30 
Dit is de gezondste vergadering van het jaar: ‘Fruitvergadering’ 
Vandaag gaan we allerlei lekkere fruitbereidingen klaarmaken en opsmullen! 
We leren ook wat wel en niet te doen als fietser in het verkeer.  Gelieve allemaal 2 
euro mee te brengen. 
 
Zaterdag 17 mei: 14u tot 17u30 
De oudsten onder jullie gaan vandaag op fietstocht en kunnen op deze manier hun 
badge van fietser behalen. De iets jongere wolfjes spelen leuke spelletjes. Zorg 
ervoor dat jullie fiets volledig in orde staat en breng hem mee voor een leuke tocht! 
 
Zaterdag 24 mei:  14u tot 17u30 
Zoals jullie weten spelen wij op grootkamp steeds in een thema. Dit jaar hebben we 
opnieuw gekozen voor het thema Japan. Diegene onder jullie die nog geen passende 
themakledij hebben krijgen vandaag de kans om die te maken.  
Wie wil kan techniekjes afleggen en er is natuurlijk veel tijd voor leuke spelletjes.  
 
Zaterdag 31 mei: geen vergadering 
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Zaterdag 7 juni: 14u tot 17u30 
We spelen een groot stadsspel en ontdekken op een leuke manier de vele 
bezienswaardigheden in Gent. 
 
Zaterdag 14 juni: 14u tot 17u30 
Mensen uit te scouts staan bekend om hun goede knopenkennis. We gaan eens polsen 
wie van jullie de touwtjes stevig in handen heeft.  
 
Zaterdag 21 juni: 10u tot 17u30 
Voor de laatste vergadering heeft de leiding iets heel leuks gepland…Gelieve 
allemaal 15 euro mee te brengen en vergeet jullie lunchpakket niet. 
 
 

Van 7 tot 17 augustus: de leukste tijd van het jaar: GROOT KAMP 
 
 
Zaterdag 6 september: 14u tot 17u30 
Kennismakingsvergadering 
 
Zaterdag 13 september: 14u tot 17u30 
Kennismakingsvergadering 
 
Zaterdag 20 september : 14u tot 17u30 
We gaan op uitstap naar een speeltuin. 
Meebrengen: 0,5 euro voor de cola 
 
Zaterdag 27 september: geen vergadering 
 
 
Als jullie om de een of andere reden niet kunnen komen gelieve mij dan te 
verwittigen op Tel: 03/366. 13. 35 (Ja die 03 is juist hoor, Akela woont in 
Antwerpen.) of 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 
 
 
 

Jongverkenners – Jonggidsen:  Paaskamp 2008 
 

Zaterdag 22 maart 2008 
 
Met nog wat slapers in de ogen stond iedereen al vroeg klaar om op kamp te 
vertrekken. Eens in Geel aangekomen namen de JVG’s hun intrek in onze vertrouwde 
chalet samen met de VG’s.  

 Zoals gewoonlijk gaan 
we de eerste dag van het 
kamp op tocht. Hier 
stappen de JVG’s van 
punt naar punt. Sommige 
punten waren wat 
specialer dan andere, zo 
was er eentje waar ze 
naar de ballonnen in de 
lucht moesten gaan. 
Onderweg moesten er 
bonusvragen beantwoord 
worden (een sudoku'tje, 
een vraag uit de Joepi -
jaja wij zijn mee met 
onze tijd - een raadseltje, 

...), en op een post moest er met het loodjesgeweer op ballonnen geschoten worden. 
Zoals gewoonlijk waren er sommigen die compleet de mist ingingen: zo werd de 
azimut van 66° opeens 75° en werden er ook serieuze omwegen gemaakt. Ondanks 
deze “schoonheidsfoutjes” duurde de tocht gelukkig niet al te lang, want in de regen, 
hagel, sneeuw en wind stappen is echt geen pretje: zo waren verscheidene patrouilles 
net in een hagelbui terechtgekomen toen ze in een weide liepen. En daarbij was er 
ook nog eens tegenwind, dus wie geen hoed aan had, kreeg dus pijnlijke 
hagelbolletjes op zijn gezicht geketst. Nietwaar Kobe Demeester… Iedereen was dan 
ook superblij toen we op het eindpunt aankwamen en onze natte uniformen konden 
inruilen voor comfortabele, droge kledij en een warme maaltijd.  
’s Avonds konden we genieten van een prachtige quiz, gepresenteerd door onze 
lieftallige leidsters Kea en Mees. Na heel wat vragen, grappige antwoorden en vettige 
opdrachten kwam de groep van Joyce De Boever , Jary De Bosscher, Ariadne 
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Warmoes en Elien Van Hooreweghe als winnaar uit de bus. Proficiat meisjes en 
Jary! Niet alle opdrachten verliepen vlotjes : bij de opdracht maak-de-langste-ketting-
met-kleren was de leiding, die uiteraard wou winnen, vliegensvlug uit de kleren om 
(bijna) alle kledingstukken te gebruiken. Thibault Goossens was even bij de leiding 
om de groepen gelijk te maken, maar wou zijn broek niet uitdoen voor de ketting, tot 
de grote frustratie van de leiding. Verder waren stijgbeugels volgens sommigen 
teugels, werden Tamarin's tanden tot bloedens toe gepoetst en vond Jary De 
Bosscher een rauw eitje best wel lekker. Na deze intensieve eerste kampdag kroop 
iedereen voldaan in zijn warm bedje. 

Zondag 23 maart 2008 
 
Zondag, dit is de dag dat we nog eens lekker gezellig samen zitten en aan morele 
opvoeding doen. Deze keer ging het over allochtonen en autochtonen. We kwamen 
terecht in een hele discussie, waar vooral Ariadne Warmoes een uitgesproken 
mening had en die ook liet horen. Mooie medewerking! Ook Ernest Eeckhout had 
met zijn uitspraak “West-Vlamingen zijn dan ook buitenlanders?” enige inbreng in 
het gesprek. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat iedereen hier in België 
welkom is, zolang de mensen bereid zijn zich een beetje aan onze cultuur aan te 
passen. Dat is een fijne gedachte van iedereen. 

’s Middags stortten de 
jonggidsen en de 
jongverkenners zich op het 
veroveren van de wereld, 
of toch een aantal landen 
ervan. Iedereen was wel 
vrij moordlustig ingesteld: 
er werden zeer veel 
atoombommen gedropt en 
ieder groepje had wel een 
ander groepje geviseerd 
dat ze volledig wilden 
uitroeien. Maar 
uiteindelijk kwam er dan 
toch een winnaar uit de 
bus: namelijk het 
dynamisch duo Gilles 
Blom en Kobe 
Demeester.  

 
Na dit intensieve middagspel werd het hoog tijd dat we het iets rustiger aan gingen 
doen, namelijk aan onze Paasshow werken. Deze keer deden we de thriller ‘Scream’ 
na met een paar veranderingen. Spider pig, spider pig! Onze hoofdactrice Joyce De 
Boever moest hier haar beste engels voor boven halen, wat na menig herhalen toch 
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wel lukte. Ook werd het beste van haar gegil bovengehaald. Verder was Kobe 
Demeester de lompe moordenaar, waarvoor hij heel wat blauwe plekken opliep. Het 
acteren liep in het begin wat stroef, maar na wat oefenen en enkele tips van de leiding 
ging het al heel wat beter. 
’s Avonds werd de goede sfeer al snel bedorven. Onze goede leider Tamarin werd 
voor de ogen van onze tere JVG’s vermoord door een stel vampiers. De 
jongverkenners en de jonggidsen moesten Tamarins lichaam terug samenstellen door 
bloed te zuigen uit de nek van een pas door vampieren vermoord slachtoffer, vlees te 
gaan halen bij een gestoorde slager en botten op het kerkhof te verzamelen. Op die 
manier was het mogelijk om Tamarin terug tot leven te roepen. Tijdens het 
verzamelen van de benodigdheden kregen de jongverkenners/jonggidsen te maken 
met hele enge, maar knappe vampieren. Uiteindelijk werden deze toch verslaan en 
kwam Tamarin gezond en wel terug tot leven. 

Maandag 24 maart 2008 
 
Fris en monter stond iedereen klaar om aan een volgende schitterende kampdag te 
beginnen. Vandaag konden we het creatieve in ons de vrije loop geven tijdens het 
gipsen. Het resultaat mocht er best wezen, jammer genoeg braken enkele fantastische 
creaties bij het uitgraven ervan…..of net erachter zoals bij Gilles Blom. 

Zoals gewoonlijk volgt er na een welverdiende siësta een actief spel. Deze keer 
kregen de jonggidsen en de jongverkenners een Pokémon die ze moesten trainen en 
voeden opdat het dier zou evolueren tot een superbeest. De overduidelijke winnaar 
was Daan Wouters, die echt het beste van zichzelf gaf. Renée Mortier kwam 
terecht op een mooie tweede plaats. 

Na heel wat oefenen, 
oefenen en nog eens 
oefenen voor de Show, 
konden we eventjes onze 
zinnen verzetten en ons 
volledig op de zangles 
storten.    Ook na dit 
zanguurtje konden de 
jongverkenners en de 
jonggidsen zich verder 
uitleven op een muzikaal 
ritme in het avondspel. Per 
drie moesten ze zoveel 
mogelijk punten 
verzamelen, door middel van opdrachten op te lossen en spelletjes te spelen. Met 
deze punten konden ze op het einde van het spel danspasjes kopen. De leiding zou 
dan de mooiste dans kiezen als winnaar. Jammer genoeg hadden we niet genoeg tijd 
voor alle dansjes. We hielden het dus op een mooie gelijkstand. Traditiegetrouw 
sloten we de dag af met het avondlied. 
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Dinsdag 25 maart 2008 
 
Vandaag was de grote dag waar we gedurende heel het kamp al naar uitkeken: het 
was deze avond de Paasshow en dit wisten onze JVG’s ook dus daarom liep iedereen 
een beetje gestrest.  

Maar we hadden natuurlijk eerst 
nog een volledige dag voor de boeg. 
In de voormiddag was het weer 
eens tijd voor een techniekje, nl. de 
kim - spelen. Hiervoor moeten de 
JVG’s op hun zintuigen steunen. 
Individueel komen ze bij een leider 
waar ze dan moeten ofwel proeven, 
ruiken, horen, voelen of 
voorwerpen onthouden. Hier 
hebben wij, de leiding, toch wel een 
paar opmerkelijke antwoorden 
gekregen. Zo dacht Anton 
Eeckhout tabak te proeven wanneer 
het eigenlijk gewone koffie was. 
Daan Wouters was ook een beetje 
verkeerd toen hij meende mosterd 
te proeven terwijl hij ketchup 

voorgeschoteld kreeg. Ook bij het ruiken en horen gingen sommigen de mist in. 
Zowie Mann bijvoorbeeld was er van overtuigd dat ze gras rook, jammer voor haar 
want  het was azijn. Volgens Jary De Bosscher hoorde hij een “hemmer”, wat dus 
een emmer moest voorstellen. Het antwoord lag in de buurt. 

Veel andere actie was er die dag niet. Aangezien we nog heel veel moesten oefenen 
(want alles moest perfect zijn), werd er geen middagspel gespeeld. We hadden dus 
meer dan tijd genoeg om onze sketch te perfectioneren. De minuten kropen voorbij 
en de stress begon te komen. Vooral Joyce De Boever begon eventjes te panikeren 
toen ze niet meer op haar tekst kwam. Gelukkig is alles goed gekomen.  

Het was trouwens een zeer fijne avond, waar we konden genieten van de vele leuke 
sketches en dansjes van de andere takken. De sfeer was vanaf het eerste moment 
gezet met de leuke entree van de stam. Bij de sketch van de wolven was de sfeer 
compleet. Met hun wedstrijdje tussen de verschillende takken kon iedereen zich eens 
goed laten gaan. Alleen jammer dat onze tak op de voorlaatste plaats eindigde. En ja, 
ook onze sketch was zeer geslaagd. Een dikke proficiat allemaal. Na een hele avond 
van zingen, roepen, acteren en paaseitjes eten was iedereen blij eindelijk (uitgeput) 
zijn bedje te zien. 
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Woensdag 26 maart 2008  
 

Tja, het was alweer de laatste dag van het kamp. Wel was er deze keer iets anders dan 
de andere jaren. De leiding had zich namelijk overslapen en zo kon iedereen een 
uurtje langer slapen. Na een vliegensvlug ontbijt, begon de grote opkuis van de 
chalet. Alles moest er piekfijn uitzien en de leiding was de medekuisers dan ook zeer 
dankbaar voor hun goed werk dat ze geleverd hebben. De rest van de JVG’s, die niet 
gekuist hadden, konden buiten genieten van de vele spelletjes.  

Na een versterkende maaltijd werd nog vlug de evaluatie geschreven. Na dit lastige 
taakje was het tijd om de bus in te laden en terug huiswaarts te keren. Het was weer 
eens een geslaagd kamp. 

 

Zo, dit was het alweer. Graag zou ik Forel en de stam nog willen bedanken voor het 
lekkere eten en de goede zorgen. 

Tot het volgende kamp! 
 

Correcte Mees 
Hulpleidster 
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Programma JVG’s voor de komende maanden 
 
 
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). 
 
 
 
Zaterdag 12/04/08 Vergadering van 14u00-17u30 

We leggen uit hoe je het weer kan voorspellen aan de hand van 
dieren,wolken,luchtdruk... Kortom, je wordt een echte weerman. 
De persoon die het best het weer kan voorspellen krijgt een prijs! 
Verder spelen we vele kleine spelen. 

 
Zaterdag 19/04/08 Vergadering van 14u00-17u30 

We leren hoe je als fietser met het verkeer omgaat en hoe we onze 
fiets moeten onderhouden en herstellen. Ook nog wa spellekes! 

 
Zaterdag 26/04/08 Geen vergadering. 
 
Zaterdag 03/05/08 Vergadering van 10u00-17u30 

We gaan op fietstocht! Vergeet dus zeker je fiets (die volledig in 
orde is) niet. Een helm mag zeker, en een lunchpakket zal wel 
handig zijn om de maag te vullen van al het fietsen. ‘s Middags 
gaan we zwemmen, dus neem ook je zwemgerief mee. 

 
Interkamp van vrijdag 09 mei 2008 tot maandag 12 mei 2008 

!Zie ook info verder in dit boekje! 
 
Zaterdag 17/05/08 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’, jullie voor een tramkaart en droge vingers. 

 
Zaterdag 24/05/08 Vergadering van 14u00-17u30 

We gaan naar Wondelgem om eens te zien hoe precies een tent 
moet opgesteld worden. De perfecte kans om techniek Tent af te 
leggen! Vergeet je tramkaart en geld voor de cola niet. 

 
Zaterdag 31/05/08 Geen vergadering. 
 
Zaterdag 07/06/08 Vergadering van 14u00-17u30 

Wij spelen een groot demax van een spel in de blaarmeersen. 
(zwembroek en buskaart niet vergeten) 
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Zaterdag 14/06/08 Vergadering van 14u00-17u30 
We gaan naar Wondelgem om alles klaar te zetten om op kamp te 
gaan + heel veel kleine spelen. 

 
Zaterdag 21/06/08 Vergadering van 10u00-17u30 
   Een vergadering vol verrassingen... 
   Breng 10 euro mee.. onze locatie: zon, zee en strand! 
 

1 tot 17 augustus: GROOT KAMP PL’s en HPL’s 
7 tot 17 augustus: GROOT KAMP 

 
Zaterdag 06/09/08 Vergadering van 14u00-17u30 
   Vandaag is het de eerste dag van het nieuwe scoutsjaar. 
   We delen de patrouilles in en we spelen heel veel kleine spelen. 
 
Zaterdag 13/09/08 Vergadering van 14u00-17u30 

We gaan naar Wondelgem en maken de koffers van het groot 
kamp. Natuurlijk gaan we heel vele kleine spelen geven. 

 
Zaterdag 20/09/08 Vergadering van 14u00-17u30 
   We spelen een groot spel in Wondelgem. 
 
Zaterdag 27/09/08 Geen vergadering 
 
 
 
 

De Jonghe Maarten     Lens Yoeri 
   Twijfelende Ooievaar     Eigenwijze Lama 
       0477/20.47.16            0494/45.21.88 

 
DIENSTDOENDE TAKLEIDERS  JONGVERKENNERS – JONGGIDSEN 
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V’s  G’n                
 
 

 
 
 

Verkenners – Gidsen:  Paaskamp 2008 
 
Jaja, het Paaskamp zit er alweer op… We hebben gelachen, gegierd en gebruld, maar 
mooie liedjes duren nu eenmaal nooit lang. Om al die mooie herinneringen niet 
verloren te laten gaan, is er gelukkig opnieuw een prachtig artikel… 
 
Heel lang geleden, zo bij het begin van de paasvakantie waren er eens 10 kleine 
VG’tjes en hun lieftallige leiding. Al van bij het ochtendgloren stonden zij vol goeie 
moed hopen koffers, valiezen en ander materiaal in te laden om te vertrekken op 
Paaskamp. Dra konden zij de bus op voor een reis naar het verre Geel, een kleine 
industriestad in de prachtige Kempen. Daar aangekomen mochten zij zich installeren 
in de burcht van den vos Reynaerd, de comfortabele (maar ietwat frisse) Malpertuus.   
In een tel stonden alle VG’s klaar voor hun eerste avontuur : De duizend mijlen. De 
VG’s moesten hierbij in teams van twee zo snel mogelijk 1000 mijl afleggen in een 
stalen ros. Maar zoals gewoonlijk verliepen die duizend mijl niet zonder slag of stoot. 
Zo moesten zij, om vooruit te mogen gaan, de meest verschrikkelijke opdrachten 
uitvoeren. Zelfs het onverzettelijke duo Jolita De Vreese en Coati, nochtans voor 
geen kleintje vervaard, moesten meermaals door de knieën bij hun gezamenlijke tocht 
door de sneeuwstorm in de Sahara. Maar zelfs na het goed beëindigen van deze 
queeste waren ze nog geen meter opgeschoven, want er zat nog een losgeslagen 
Linsang in de bossen verscholen, klaar om de eerste de beste prooi te verscheuren. 
Slaagden de duo’s er toch in deze ware verschrikkingen te overleven, dan waren er 
nog andere gevaren die op de loer lagen. Een stalen ros is wel van staal, toch kan er 
nog vanalles mis lopen : platte banden, rode lichten, snelheidsbeperkingen,… 
Uiteindelijk waren er toch enkele duo’s die de duizend mijl bijna succesvol hadden 
afgelegd : Fret en Cheetah werden tweede met 400 mijl en Maarten Wouters en 
Brecht De Meester eerste met 425 mijl.  
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Tijd om uit te rusten was er 
nauwelijks want in de 
namiddag stond het 
onontkoombare Saharavoetbal 
op het programma. De 
legendarische duels die al op 
de flanken van die duinen zijn 
uitgevochten zijn ontelbaar. 
Op deze flanken zijn helden 
geboren, zijn sterren vergaan 
maar uiteindelijk is Hert toch 
niet te verslaan ☺. 
 Het werd opnieuw een 
heroïsch gevecht met drama 
en geluk aan beide zijden. Zo 

werd het na een halfuur onverwacht 1-0 voor het team van Fret, onmiddellijk 
tenietgedaan door een prachtige goal van Cheetah : 1-1. Gemotiveerd door de eerste 
goal werd het al snel 1-2, maar door een misverstand in de verdediging werd alweer 
gelijkgemaakt. Uiteindelijk werd het 7 minuten voor het einde tegen het spel in 3-2. 
Een hopeloze opdracht om nu nog gelijk te maken dacht iedereen maar in een 
slotoffensief van Hert werd uiteindelijk toch nog gescoord ! De vreugde was groot in 
het team van Fret, de verslagenheid in het andere kamp vele malen groter.  
Bij het zien van spirelli’s met balletjes in tomatensaus was het gelijkspel snel 
vergeten en werd er gesmuld dat het een lieve lust was. Na onze kelen nog eens aan 
het werk te hebben gezet tijdens een zangles (met alweer een hoofdrol voor onze 
nachtegaal/sfeerbeest Jolita) maakten we ons klaar voor een nachtelijk avontuur.  
Verdeeld in hun 3 patrouilles moesten we proberen om het kamp van een andere 
patrouille zoveel mogelijk binnen te sluipen zonder gezien te worden door de 
bewakers. Geen sinecure, zeker als je weet dat mannen als Indri, aka « de 
Arendsblik », op wacht staat. Enkel Maarten slaagde erin om door de mazen van het 
net te sluipen en Indri te verschalken. Het waren dan ook de Condors die het spel 
wonnen, maar Jolita en Grizzly krijgen zeker een eervolle vermelding voor hun 
zeker niet onverdienstelijke pogingen. Een avondlied later lag iedereen vredig te 
slapen ten huize Malpertuus.  
Het leek nog geen tel later als de leiding de VG’s wekte voor een nieuwe dag. Vele 
gezichtjes stonden nog niet volledig in de haak, vooral dankzij de confrontatie met 
het Belgische klimaat die nacht. Vanavond zouden de VG’s zich niet nogmaals laten 
vangen aan de arctische kou, zoveel was zeker. Een pot koffie en een portie donuts 
doen echter wonderen en al snel was het motortje bij de VG’s terug op gang, zich 
mentaal al voorbereidend op de volgende uitdaging. En die uitdaging is zoals 
gewoonlijk op zondag een kaartleesoefening. Gelukkig had de leiding mooi weer 
besteld, vooral na de beslissing van de VG’s om in korte broek op kamp te vertrekken 
(een beslissing die volgend jaar uiteraard zal herzien worden). Het zou ook geen 
gewone kaartleesoefening worden, maar een echte « streetrace » waarin in 
verschillende competities truien konden verdiend worden. In een streetrace heb je 
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natuurlijk nood aan potente bolides dus werd gekozen voor de Mitsubishi Lancer 
EVO IX, de Chevrolet Camaro SS en de Porsche 997 GT2 kortom: de betere 
gezinswagen.  
Al van bij het begin werd er furieus van start gegaan, behalve door de Pythons wiens 
dieseltje duidelijk nog een beetje op gang moest komen. Na enkele punten waren de 
truien mooi verdeeld over de drie patrouilles. Maar eigenlijk moest het echte werk 
pas beginnen na de middag. De eerste zware klap aan de concurrentie werd 
uitgedeeld door de Condors, die handig gebruik maakten van de twijfel van de andere 
patrouilles bij het oversteken van een beekje. Terwijl de Piranha’s en de Pythons voor 
de omweg kozen, maakten de Condors een (labiel) bruggetje over de beek. Vooral 
voor de struise Grizzly was het bibberen geblazen toen hij over niet meer dan een 
breed uitgevallen tak moest lopen om over de beek te geraken. Maar alles liep goed 
af en de Condors wonnen 
deze Grip race met 
minuten voorsprong. 
Maar ook de Pythons 
lieten zich niet kennen en 
veroverden in de 
volgende rit de trui van 
Drift King. Coati ging er 
zo in op dat hij zich 
alleen nog maar liet 
aanspreken als Drift King 
en was niet van plan zijn 
titel nog op te geven.  
Uiteindelijk viel de echte 
beslissing pas op het 
einde. Als de zon 
ondergaat lukt dat kaartlezen blijkbaar niet zo goed meer bij sommige patrouilles en 
het waren opnieuw de Condors die profiteerden. De Piranha’s waren zelf zó 
gedesoriënteerd dat ze in plaats van een punt verder, een punt terug waren gelopen. 
Game over uiteraard. Het enig wat ze eraan overhielden was een hoop scharten op de 
benen van de doorns en een wijze les : verlies je kompas niet uit het oog als je 
blindelings de brousse intrekt !  
Ook Linsang bewees (g)een opperbeste piloot te zijn. Tijdens het rijden naar het 
controlepunt 7 was hij in plaats van de baan te volgen, het fietspad naast een breed 
uitgevallen beekje ingeslagen. Geen paniek dacht hij, binnen 800 meter komen we 
terug op een verharde baan. Na 800 meter lag wel degelijk een verharde baan, maar 
hij had natuurlijk niet op het paaltje in het midden van het fietspad  gerekend op het 
einde. Besluit : in het donker 800 meter achteruit op een fietspad waar de wagen net 
doorkan met links een diepe beek en rechts een lakonvriendelijke prikkeldraad. 
Bij aankomst op het terrein was de uitslag duidelijk : De Condors waren zowel de 
Grip King’s, de Drag King’s en de Showdown King’s van deze tocht. De Pythons 
behielden hun Drift King titel en de Piranha’s moesten jammer genoeg met lege 
handen naar huis. Maar een tocht afleggen van ongeveer 31 km in een goede 6 uur is 
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op zich al een prestatie. Het avondmaal van kroketjes en Zwitserse steak ging dan 
ook vlot binnen bij de meeste. Na de maaltijd doofden de kaarsjes bij de VG’s al snel 
en gingen ze dan ook een verdiende nachtrust tegemoet. 
De turnles op maandagochtend gaat zoals gewoonte iets minder vlot na de geleverde 
inspanningen van gisteren, maar na een ontbijt met chocomelk en rozijnenbrood 
stond iedereen weer op scherp. En scherpte was net iets wat de VG’s deze ochtend 
wel konden gebruiken, vooral dan geestelijk want de badge Woudloper stond op het 
programma. Met argusogen werd toegekeken hoe Hert de obligate opdrachten voor 
Woudloper demonstreerde. Wie op Groot Kamp op Woudloper moet is nog niet 
zeker, maar een voorbereid man is er twee waard en naar mijn bescheiden mening op 
woudloper zelfs drie. We waren het al een beetje uit het oog verloren maar morgen 
was het Paasavond, dus besloten we de voormiddag met het oefenen van onze, al zeg 
ik het zelf, dijenkletser van een sketch.  
‘s Middags kregen we plots bezoek van een sexy paashaasvrouwtje wiens paaseitjes 
gestolen waren door de Kerstman. Zij had hulp nodig om die terug te halen en als een 
sexy paashaasvrouwtje hulp vraagt aan de VG’s, dan moeten die gasten geen twee 
keer nadenken. Het enthousiasme verstomde echter toen de VG’s plots oog in oog 
stonden met de Kerstman en zijn verschrikkelijke rendieren. En de Kerstman kwam 
niet alleen, hij had ook een verschrikkelijke sneeuwstorm meegebracht die de VG’s 

deed jammeren van de koude. Maar 
de warmte die het Paasvrouwtje 
uitstraalde was zo groot dat de eitjes 
al snel terug waren en de Kerstman 
mocht afdruipen. De Paasvrouw had 
echter nog een cadeautje voor de 
beste Paashaas van de VG’s. Maar 
wie was de beste Paashaas ? Tja, dat 
moest snel even uitgevochten 
worden met een potje dasroof. De 
overwinning van Leeuw leek lang 
vast te staan, maar dan had die even 
buiten Michiel Gellynck gerekend. 
Voor Leeuw het goed en wel 
doorhad, stond Michiel met zijn das 
in zijn hand. Dat komt juist over van 
de JVG’s en dat begint onze 
kampioen te verslaan… ☺ het zijn 
dinges. Goed gedaan Michiel! 
We sloten de middag af met nog 
wat acteerwerk voor de sketch en 
trokken na de boterhammekes 
opnieuw den bos in voor het 

avondspel onder een stralende sterrenhemel. Doel van het spel was zo snel mogelijk 
zoveel mogelijk andere spelers te kopen en die voor jezelf te laten werken. Wie op 
het einde het grootste aantal mensen onder zich had, won het spel. Na een wat stroef 
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begin werd het op het einde toch een tactisch steekspel tussen de teams van Indri, 
Maarten en Leeuw. Uiteindelijk trok Indri aan het langste eind door het team van 
Maarten in te lijven. Een overwinning van Indri, dat was al een tijdje geleden… Hij 
mocht dan ook eindelijk eens het avondlied inzingen. 
En zo werd het alweer dinsdag, het paaskamp zat er weer bijna op. Stress, stress, 
stress want de sketch stond nog niet op punt. En we konden ons vanavond uiteraard 
geen afgang veroorloven want de VG’s voeren traditioneel de beste sketch op. En dit 
jaar zou het niet anders zijn ! De hele ochtend ging dan ook totaal op in het oefenen 
van de sketch.  
‘s Middags werden de beentjes wel nog 
eens gestrekt tijdens het o zo toffe 
beursspel. Het concept is simpel : Er zijn 3 
beurzen, iedereen krijgt 100 euro 
startkapitaal en kopen maar… En net zoals 
in het echte leven waren er alleen maar 
winnaars op de beurs (er waren geen L&H 
aandelen te koop), want de aandelen op 
alle beurzen gingen steil omhoog. Maar er 
is er maar eentje die kon winnen deze 
middag en dat was verrassing o 
verrassing… Jolita. Met haar aandelen van 
Umicore en Pearson scoorde zij hoge 
toppen en versloeg met een banddikte 
voorsprong Coati en Fret. Na het 
vieruurtje werden tijdens de generale 
repetitie de puntjes nog even op de i gezet 
voor de sketch en stonden wij na het 
avondmaal als eerste klaar om een 
sfeervolle paasavond in te zingen.  
De opener van de Bevertjes was meteen een voltreffer en duidelijk een zware 
concurrent voor onze sketch. Zelfs jullie takleider was vertederd door al die Mega 
Mindy’tjes die het beste van zichzelf gaven (ik word soft, ik weet het ☺).  
Ook het sprookje van de Teerpoten met een verbluffende Assepoester verdiend 
bakken lof. Die kinderen konden beter acteren dan de gemiddelde VG ! En dan de 
sketch van de Wolven… die hadden er niet beter op gevonden dan de takken in 
onderlinge duels tegen elkaar uit te spelen, de snodaards. Grizzly den duts die mocht 
zowat bij elke opdracht komen opdraven om alles te geven… en niks te krijgen. Ook 
Sifaka, die een duelletje pompen moest winnen, kreeg ten onrechte véééél te weinig 
punten. De Wolvenleiding weet duidelijk zelf niet goed wat pompen is, want wat 
sommigen daar aan het presteren waren... Uiteindelijk was het de stam ( !) die met de 
overwinning ging lopen. Dat ruikt naar omkoping, me dunkt. Vooral omdat de VG-
tak als laatste eindigde, als laatste godlievebeterd ! Toch was het geweldig om 
iedereen alles te zien geven, een geslaagde sketch met andere woorden.  
Dan was het de beurt aan de JVG’s, die de horrorclassic « Scream » ten tonele 
brachten. Een donkere kamer, een rood licht, een luguber muziekje en een duistere 
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stem aan de telefoon, iedereen zat op het puntje van zijn stoel. Hoewel de zaalzetting 
hen duidelijk parten speelde, ze maakten er met z’n allen het beste van.  
En dan was het eindelijk aan de koningen van de sketch, de keizers van het toneel, de 
heersers van het podium : DE VG’s. Veel zal ik er niet over zeggen, alleen… het viel 
een beetje tegen, zelfs het natmaken van de TP-leiding (onze welgemeende excuses 
Cataras). Sommige mopjes kwamen er niet door, de belichting was niet optimaal, de 
vloerbezetting niet 100%. Maar ja, je kan niet altijd de beste zijn, zelfs Eddy Merckx 
verloor af en toe eens een koers. Toch hebben wij ons zwaar geamuseerd en volgend 
jaar staan we er terug, met meer en beter, klaar om iedereen van zijn stoel te blazen 
(en Guppy nat te maken).  
Einde van de paasshow, einde van het paaskamp L. Morgen konden wij alweer 
opkramen en het terug afbollen naar Gent.  
Toch was het woensdagochtend even schrikken toen Forel plots op onze kamer stond 
met de doodleuke mededeling dat het KWART NA NEGEN WAS EN WIJ NOG 
LAGEN TE RONKEN!!!!! Paniek maakte zich van iedereen meester ! Iedereen stoof 
weg naar het ontbijt, om dan met een nog nooit geziene ijver de volledige chalet 
kraaknet te kuisen om dan naar de grote chalet te crossen om daar de camion in te 
laden, tenten af te breken, de zaal te kuisen en nog vele andere dingen te doen 
waarvan ik allang niet meer weet wat het juist allemaal was. De VG’s waren alweer 
top, zelfs na het overslaapincidentje van de leiding (mea culpa).   
Na de korte afscheidsceremonie kroop iedereen moegestreden de bus op om terug te 
keren naar Gent.  
Wij bedanken natuurlijk de VT’s voor de verrukkelijke feestmalen die zij ons elke 
dag opnieuw voorschotelden en de eenheidsleiding voor de organisatie van een 
volgens mijn bescheiden mening alweer uitermate geslaagd Paaskamp.  
Zozo lieve kinderen, dit was dan alweer voor het Paaskamp versie 2008. Om jullie 
nog een beetje te amuseren staat hieronder nog eens een kampkruiswoordraadseltje. 
Allé opla ☺ 
 
Programma VG’s voor de komende maanden 
 
 
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 klastechnieken nog eens getest. 
Wie nog geen 2de klas is, kan (moet !) vandaag lustig afleggen. Vergeet je Intercamp 
niet te betalen !  
 
03-05-08 : 14u, openen in Wondelgem.  
Er een groot spel gespeeld in het Wondelbos en het materiaal voor Intercamp van 
volgende week wordt klaargezet. 
 



57 

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

 

09-05-08 tot 12-05-08 : Intercamp 2008 te Bernkastel-Kues 
 
17-05-08 : 10u, openen in Wondelgem.  
Vandaag schilderen we de containers in het kader van de badge schilder. Breng dus 
een overall of vuile kleren mee om in te schilderen en als het kan ook een 
verfrol/borstel.  
 
24-05-08 : 14u, openen in Wondelgem.  
Wij werken onze schilderwerken van vorige week af.  
 
07-06-08 : 14u, openen in Wondelgem.  
Om eens goed te ontspannen van al de examenstress spelen wij veel spelletjes. 
Vergeet ook niet om 2de klastechnieken af te leggen ! 
 
14-06-08 : 14u, openen in Wondelgem.  
Aangezien we volgende week niet naar het terrein gaan, bereiden we vandaag de 
koffers voor het Groot Kamp voor.  
2de klas ! Betalen Groot Kamp ! 
 
21-06-08 : 14u, openen aan de Muze.  
Verrassingsactiviteit ! Vandaag gaan we iets doen met het geld dat we verdiend 
hebben in de Carrefour met onze inpakactie. Zorg dus dat je er bent !  
 

1-08-08 – 18-08-08: Groot kamp (met voor-, en nakamp) 
 
06-09-08 : 14u, openen aan de Muze. Kennismakingsvergadering 
 
13-09-08 : 14u, openen aan de Muze. 
 
20-09-08 : 14u, openen aan de Muze. 
 
27-09-08 : Geen Vergadering 
 
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 naar het 
nummer 0494/668097 
 
                                                    Slock Karel – Simon 

Gedreven Hert 
0494/66.80.97 

 
TAKLEIDER VERKENNERS – GIDSEN 
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1. Welke knoop leg je beter niet in je veters als je je met 2 aan elkaar moet 
knopen 

2. Type voetbal waar Hert, tot frustratie van de tegenstander, gebruik van 
"zou" maken 

3. wat kan de Vg leiding na woensdagochtend zeker gebruiken 
4. wiens speeldaas deed ongewild dienst als zakdoek 
5. Naar welke fuif keken wij al uit op Paaskamp 
6. Leenwoord van Snoop Dogg, rijmt op -izzel 
7. Welke broek dragen wij volgend jaar bij de start van Paaskamp 
8. Wie kan er een cursusje limbo gebruiken na zijn afgang op de paasshow 
9. Populair leesvoer tijdens siësta bij de VG's 
10. plaats waar Indri op Groot Kamp even stoom afblies 

   1                         
 2         -                  
    3                   
   4                   
    5                     
      6                  
7                           

    8                 
  9                     
      10                     
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Wij danken onze sponsor: 
 
 
 

 

Carrefour – Oostakker 
 

Directeur : MARC  BODDOU 
Oude Bareelstraat, 85 

9041 Oostakker 
Tel 09/ 218 06 11 
Fax 09/ 218 06 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Openingsuren : 
 
maandag 08:30 - 20:00  
dinsdag 08:30 - 20:00  
woensdag 08:30 - 20:00  
donderdag 08:30 - 20:00  
vrijdag 08:30 - 21:00  
zaterdag 08:30 - 20:00  
zondag  
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