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We zijn intussen al aan de derde en laatste editie toe van ons boekje, het 
scoutsjaar loopt dus stilaan ten einde. Maar van stilvallen is nog geen sprake, er 
wachten immers nog een zevental vergaderingen, het Intercamp in Maastricht 
voor de VG's en JVG's en een leidersweekend voor VG's en leiding op ons. De 
laatste vergadering in juni plannen de meeste takken ook nog eens een leuke 
uitstap, alle info over deze en de andere activiteiten kan je verderop terugvinden 
in de programma's. Tijdens die laatste vergaderingen is er ook nog een pak werk 
voor de boeg, want het Groot Kamp zal er snel zijn. En dat geldt niet alleen voor 
leiding en Stam, maar ook voor vele kinderen. Want op het Groot Kamp wordt 
de inzet die tijdens het jaar werd geleverd beloond met brevetten, medailles en 
andere prijzen. Voor de JVG's en VG's die tweede klas worden ligt er zelfs een 
heel speciale prijs klaar, namelijk een totemnaam en bijbehorend adjectief! Het 
loont dus zeker de moeite om deze laatste maanden nog een tandje bij te steken, 
want een totem verdienen is toch een uniek moment in je scoutscarrière. Ik 
vermeld hier ook al snel dat het kampthema dit jaar wijzigt van "Superhelden" 
naar "Ridders en Jonkvrouwen", maar ook daarover staat verderop dit boekje 
wat meer info. 
Laten we ook niet vergeten dat we een aantal fijne activiteiten achter de rug 
hebben. Te beginnen bij de paella-avond, die net zoals vorig jaar geslaagd was. 
Vééél Paella, drukbezette obers, een plezante tombola en een paar kindjes in de 
bloemetjes gezet, meer moet dat niet zijn. Toch kijken we volgend jaar uit naar 
een nieuw concept, want paella is niet het meest geliefkoosde gerecht van 
iedereen. En een beetje afwisseling nu en dan kan ook geen kwaad. Daarnaast 
hadden we ook het Paaskamp, waarbij we opnieuw voor vijf dagen naar Olmen 
trokken. Het was koud, maar dat belemmerde geen enkele tak om buiten te 
spelen want na elke buitenactiviteit kon de warme eetzaal opgezocht worden om 
terug op temperatuur te komen. Buiten een klein virusje dat de ronde deed bij 
een aantal kinderen en leiders, waren er geen incidenten en konden we dus 
spreken van een geslaagd kamp. De traditionele afsluiter van het Paaskamp, de 
Paasshow, mocht er dit jaar zeker ook zijn. Van de Teerpootjes tot de VG's en 
zelfs de Stam, iedereen had blijkbaar goed geoefend, wat resulteerde in leuke 
sketches en dansjes. Foto's daarvan zijn te bewonderen op de website, een 
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aanrader. Ik zou dan ook opnieuw de leiding en de Stam willen bedanken voor 
het geslaagde Paaskamp.  
Alsof er nog geen werk genoeg was, besliste de leiding dit jaar om tussen deze 2 
activiteiten een Happy Hour te organiseren. Happy Hours zijn feestjes 
georganiseerd door FOS-eenheden met als doelpubliek andere FOS-eenheden. 
Het concept is vooral populair bij de Gentse eenheden en ondertussen 
uitgegroeid tot een leuke traditie. Onze leiding vond dus dat het tijd werd om 
onze eigen Happy Hour te organiseren en is daar glansrijk in geslaagd. Ook voor 
dit nieuwe initiatief wil ik de leiding en Stam bedanken! U mag uzelf dus alweer 
een pluim op de hoed steken :)  
Na het uitdelen van al deze complimenten, ben ik uitgepraat. De volgende 
afspraak met dit boekje is pas in september, bij de start van het nieuwe 
scoutsjaar. Tot dan! 
 
 

Gedreven Hert 
Karel-Simon Slock 

Eenheidsleider 
hert@dezwaluw.org 

0494/66.80.97 
 
 
P.S.: Zij die wensen, kunnen nog steeds wijn of Prosecco bestellen! 
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Planning	  	  
 
INTERCAMP 
Enkel voor JVG's en VG's 
Periode: vrijdag 17 mei 2013 tot maandag 20 mei 2013 
Locatie: Cadier en Keer (bij Maastricht) 
Prijs: €50 
Verdere info over deze activiteit mag u in februari verwachten 
 
GROOT KAMP 

!!! Nieuwe kampperiode !!! 
 

Locatie: Jeugdcamping VVV, Kattenbos z/n, 3920 Lommel 
1ste periode: van maandag 29 juli 2013 tot donderdag 15 augustus 2013 
Voor leiders, PL's & HPL's van de Jongverkenners-Jonggidsen*, Verkenners-
Gidsen en Stam 
Prijs: €200 
* komen terug samen met andere JVG's op 14 augustus! 
2de periode: van zondag 4 augustus 2013 tot woensdag 14 augustus 2013 
Voor een deel van de Jongverkenners-Jonggidsen, voor Wolven en Teerpoten 
Prijs: €150 
 
Bezoekdag: zondag 4 augustus, van 11h tot 15h 
Inschrijven: Elke vergadering tot zaterdag 22 juni, bij voorkeur via 
overschrijving op BE40-0014-9451-4463 

 
! Details zoals steeds in de kampfolder ! 

 
 

EERSTE VERGADERING 2013-2014 
zaterdag 7 september 
vanaf 14h00, De Muze 
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Thema	  Groot	  Kamp	  	  
Nu we 2 jaar de superheld hebben uitgehangen in de Lommels bossen is het tijd 
om nog eens door te draaien van kampthema, een beetje variatie kan immers 
geen kwaad. De beslissing is daarbij gevallen op het thema "Ridders & 
Jonkvrouwen". Haal dus de mailiënkolders en brokaten gewaden maar van 
onder het stof, want er beloven heel wat queestes op het programma te staan dit 
kamp!  
Zij die hun kennis van de Middeleeuwen al even willen testen, hieronder een 
klein kruiswoordraadseltje. 

1.	   	   	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	   	   	   	   	   	  

2.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3.	   	   	   	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	   	   	   	   	   	   	  

4.	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	   	   	   	  

5.	   	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	   	   	   	  

6.	   	   	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	   	   	   	   	   	  

7.	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	   	   	   	   	  

8.	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  
 
1. De builenpest, de ..... dood 
2. Begroeting alsook populair (Vlaams) wapen 
3. Knecht van een ridder 
4. Metalen beschermpak van ridders 
5. Gespuis, rabauwen, schurken. Schavot + lokmiddel 
6. Adelijke titel van Bourgondische heersers in Vlaanderen rond 14de eeuw 
7. Gespuis, rabauwen, schurken. Slang + kroost 
8. Vrouw van koning Arthur
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Artikel	  Paaskamp	  Stam	  
Zaterdag 30/03/’13 
Ja, ja het is weer zover, het Paaskamp is aangebroken. Volgeladen en klaar voor 
vertrek gaan we richting ‘De Spreedonken’ in Balen/Olmen. Terwijl de kinderen 
zich installeren in hun slaapkamers, kan de Stam de keuken inrichten. Na ons 
lunchpakket gegeten te hebben vlogen we er weer in. Deze avond konden de 
kinderen aanschuiven in onze eigen “Zwaluw” frituur waar ze een pakje friet 
konden krijgen en een frikandel. De groenten voor de soep werden nadien ook 
nog gekuist voor de volgende dag. 
 
Zondag 31/03/’13 
Het eerste ontbijt van het kamp is een feit. Boterhammen met een reep 
chocolade. Het is dan ook Pasen vandaag. Daarna gingen we aan de slag met het 
kuisen van de groenten voor de spaghettisaus van deze middag. 120 hongerige 
magen kwamen eten. Traditiegetrouw heeft onze Kaaiman het 
pannenkoekendeeg gemaakt en samen met zijn bakkersassistenten voor heel de 
eenheid pannenkoeken gebakken. Afwassen hoort er natuurlijk ook bij. s’ 
Avonds werden dan weer de boterhammen gesmeerd, en al enkele 
voorbereidingen gedaan voor de volgende dag. 
 
Maandag 01/04/’13 
Boterhammen smeren, koffie zetten, water voor de thee koken, afwassen, de 
eetzaal vegen en we konden weer aan het middag eten beginnen. Vandaag op het 
menu ‘hespenrolletjes met puree’. We hadden rolletjes voorzien met prei en met 
witloof. Deze werden allemaal zelf gerold. En dan was het weer tijd voor de 
afwas… Vanavond boterhammen met paté en weer lekker vers gemaakte 
(Wezel)soep. Onze Wezel is namelijk de soep-man. Na het avondeten en de 
afwas, hebben we gezamenlijk 30 kg aardappelen geschild voor de volgende 
dag. Daarna hebben we de keuken gesloten voor die dag. 
 
Dinsdag 02/04/’13   
Het is alweer de laatste dag van het kamp. Het materiaal dat we niet meer nodig 
hebben wordt al in de koffers gestoken en weggezet. Uiteraard wordt er deze 
middag nog eten gemaakt. Het avondeten een beetje vervroegd, want dan is het 
tijd om alles klaar te zetten voor de ‘Paasshow’. Dit jaar had ook de Stam iets in 
petto. Met een aantal Stammers deden we het liedje van Catootje (ik ben met 
Catootje naar de botermarkt geweest) van Wim Sonneveld. We hebben ons goed 
geamuseerd en ook de kinderen vonden het leuk. Wie weet volgend jaar weer 
iets?? En toen was het bedtijd. 
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Woensdag 03/04/’13 
Het laatste materiaal inladen, de laatste boterhammen beleggen en de keuken 
kon nu volledig opgeruimd worden. Na inspectie of alles in orde was, was het 
tijd om huiswaarts te keren. Vaarwel bossen… 
Er rest mij dan alleen nog maar alle Stammers te bedanken die kwamen helpen 
en de Eenheidsleiding om het kamp mogelijk te maken. D.A.N.K  U.  Dank u 

 
Uw verslaggeefster en fotografe ter plaatse 

Kalme Kongoni 
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Artikel	  Paaskamp	  Teerpoten	  
Zaterdag 30 maart 2013 
Na enkele maanden wachten was het weer zover: eindelijk vertrokken we op 
paaskamp! Fris en opgewekt namen we afscheid van onze mama en papa en 
stapten we samen de bus op. Na een vlotte busrit kwamen we eindelijk aan in 
het bos waar we de komende 5 dagen zouden spelen. Iedereen kreeg een 
kamertje toegewezen, en na het middageten en de siësta kon het kamp dan 
eindelijk echt beginnen. We verzamelden allemaal buiten om een spelletje te 
spelen, maar daar kwam Clown Tjoepie een stokje voor steken! In paniek kwam 

hij aangelopen en vertelde dat de tijger van 
het circus ontsnapt was. Gelukkig zijn de 
teerpoten van niks bang, en samen gingen 
we op pad om de tijger te vangen. Na een 
lange zoektocht konden we de tijger samen 
overmeesteren en kon Tjoepie hem weer 
veilig naar het circus meebrengen. Als 
beloning hadden we nu wel een lekker 
vieruurtje verdiend. Na het koekje was het 
tijd om ons voor de eerste keer op kamp een 
beetje te wassen, want we waren zelf ook 
gesminkt in echte tijgers. Toen de 
teerpootjes verzameld waren in de badkamer 
was er even verwarring toen Isaak Van 
Hoestenberghe in een verstrooide bui zijn 
deken meegenomen had in plaats van een 
handdoek. Maar gelukkig had de leiding zijn 

vergissingetje snel gezien en kon iedereen zich dus wassen. Na het wassen 
moesten we snel even de regeltjes van het kamp overlopen met Ko, en toen was 
het alweer tijd om te eten. Voor onze eerste avondmaal kregen we onmiddellijk 
iets speciaals voorgeschoteld. Onze kookploeg had zich voor de gelegenheid 
omgevormd tot Frituur Spreedonken! Iedereen smulde van de lekkere frietjes, 
waarvoor dank! Omdat het bakken van al die frietjes nogal wat tijd in beslag had 
genomen, was er geen tijd meer voor een zangles en kropen we dus onmiddellijk 
gezellig tegen elkaar aan om naar een verhaaltje te luisteren. Baloe las een paar 
boekjes voor terwijl wij van onze snoepjes genoten, en toen was het al weer tijd 
om nog eens naar buiten te gaan. Omdat het heel koud was moesten alle 
teerpootjes zich warm induffelen, en Warre Deleu kon dat heel goed! Met zijn 
lekker warme sjaal, dikke jas en grote muts was hij bijna niet te herkennen, maar 
hij had wel lekker warm… Eenmaal buiten kwam de enige echte Stef van 
Galaxypark aangelopen. Hij was op zoek naar Femke, om haar te kunnen 
vertellen dat hij een beetje verliefd op haar is. Maar net op het moment dat de 
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teerpootjes met hem op pad gingen vertrekken, werd Stef ontvoerd! Hij werd 
meegenomen door leden van de AAD, of volgens Lunes Tanghe de BH-D… 
Gelukkig kwamen net op dat moment Femke en Melanie aan, en samen met de 2 
meisjes gingen de teerpoten op zoek naar Stef. Na een helse zoektocht en een 
paar traantjes vonden ze eindelijk Stef terug en konden hij en Femke naar huis. 
Melanie bracht de teerpootjes terug naar de chalet waar ze opgewacht werden 
door de leiding. Die staken de dappere teerpoten snel in bed, zodat ze goed 
konden uitrusten voor de komende dag… 
 
Zondag 31 maart 2013 
Na een eerste nacht slapen op kamp waren de teerpootjes klaar voor een dag vol 
leuke spelletjes! We werden gewekt door Ko en na een korte turnles om alle 
spieren los te maken konden we erin vliegen. Natuurlijk moesten we eerst ons 
bedje opmaken en ons tandjes poetsen. In de voormiddag gaf Ko een morele 
opvoeding over angsten. Er werden spectaculaire verhalen verteld zoals Jan 
Meyskens die op zijn dak kruipt als hij bang is en Mette Expeels die haar 
tweede oog zou geven aan een monster met één oog. Matthew De Schryver zei 
dan weer dat zijn papa meer weegt dan hem, loghies  Daarna hebben we 
enkele pasjes voor de paasshow geleerd. Na al dat dansen kregen we grote 
honger en had de stam lekkere spaghetti gemaakt, mmmm! Al heel de 
voormiddag hadden Ko en Ikki 
ruzie, en na de siësta kwamen de 
teerpoten te weten dat deze ruzie 
veroorzaakt werd door een 
toverparfum dat Tovenaar Poefie 
in het bos gespoten had. 
Gelukkig konnen de teerpootjes 
dat oplossen door een anti gif te 
kopen bij tovenaar Paffie. 
Daarvoor losten ze raadseltjes op 
en verzonnen ze een spreuk, en 
nu zijn de dikke vrienden 
herenigd. De teerpootjes hadden 
nu wel een lekker vieruurtje verdiend, en daar had de stam zeker voor gezorgd. 
Er stonden een heleboel lekkere pannenkoeken op ons te wachten… De 
teerpootjes lieten het zich smaken, en waren nadien ook helemaal vol. Ze waren 
gelukkig nog net in staat om zich te wassen, en nadien waren de pannenkoeken 
genoeg gezakt om terug verder te kunnen oefenen voor de paasshow. Na al dat 
dansen was het dan alweer tijd om van heerlijke boterhammetjes te smullen, en 
vlak daarna konden we onze zangkunsten goed tonen in de zangles door Arasari 
van de JVG’s. Na het vele zingen was het tijd om een beetje te kalmeren met 
een lekker snoepje. Maar net toen Ko en Ikki aankwamen met de kantine, 
kwamen 2 boeven de snoepjes stelen! De teerpoten moesten dus op pad om ze 



 

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – APRIL 2013 TOT JUNI 2013 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: SLOCK KAREL SIMON – SPAANSKASTEELPLEIN 26  – 9000 GENT 

 

12 

terug te kopen van de boeven. Na het beroven van een bank en het aanvallen van 
de boeven hadden ze hun snoepen wel verdiend. Samen smulden ze er lekker 
van, en konden daarna in hun lekker warm bedje kruipen… 
 
Maandag 01 april 2013 
Opstaaaaaannn klonk het door de gangen van de Spreedonken. De 3de dag was 
aangebroken. Tijd voor een kleine turnles van Baloe. Eventjes alles losschudden 
en tijd voor het ontbijt. Mmmmmm lekkere boterhammen met speculoos. Na het 

ontbijt was het alweer tijd voor de inspectie. 
Alle kindjes hadden de inspectie goed 
gedaan en het was alweer tijd om onze 
paasshow te oefenen. 
Dansen,dansen,dansen: Elena De Vloed & 
Anna Meyskens deden het uitstekend. Na 2 
uurtjes dansen kregen onze buikjes alweer 
honger. We kregen heerlijke hespenrolletjes 
geserveerd in witte saus met pureepatatjes , 
en als dessert een lekker appeltje . Daar 
waren vooral Lou Dezutter en Zeno Leupe 
heel blij mee, want ze hadden deze ochtend 
al gevraagd wanneer we nu eindelijk eens 
fruit gingen krijgen…Onze teerpootjes 
vonden daarna dat het tijd was voor een 
kleine siësta. Na de siësta gingen de 
teerpootjes op avontuur met de befaamde 

Lesley-Ann Poppe. Ze kwam de hulp in roepen van de kindjes omdat ze binnen 
de 2 uur op de opnames van Komen Eten moest zijn, maar ze was totaal nog niet 
voorbereid! Na vele opdrachten was de missie voltooid en kon Lesley-Ann 
Poppe naar de opnames gaan. De kindjes konden alweer hun buikje rond eten 
want het was tijd vooor het 4-uurtje , heerlijke frangipanne met een glaasje 
melk. Als we ons buikje hadden volgesmuld was het tijd voor onze dagelijkse 
hygiëne met het wassen. Daarna konden we nog snel eens de paasshow herhalen 
voor we alweer konden gaan smullen. Na de lekkere boterhammetjes en de soep 
smeerden we nog even onze stembanden en zongen samen met de hele eenheid 
een paar leuke liedjes. Om even uit te rusten van al dat zingen, kropen we na de 
zangles dicht tegen elkaar aan om naar een verhaaltje te luisteren. Maar niet veel 
later was het gedaan met de rust! Een wijze tovernaar kwam de hulp inroepen 
van de teerpootjes om samen de boze geesten die naar het bos gekomen waren te 
verjagen. Daarvoor moesten de teerpoten vampierenbloed en heilig water gaan 
verdienen. Met deze ingrediënten trokken ze dan op zoek naar de boze geesten. 
Toen ze deze gevonden hadden was het voor de sterke teerpootjes een koud 
kunstje om de boze geesten op de grond te leggen en de 2 drankjes toe te dienen. 
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Hierdoor gingen de geesten langzaam dood, en zo hadden onze stoere kindjes 
het bos gered. Moe maar voldaan konden ze in hun slaapzakjes kruipen… 
 
Dinsdag 2 april 2013 
Op onze vierde ochtend stond 
iedereen vrolijk op. Het zonnetje 
scheen en het was iets minder 
koud dan de voorbije dagen, en 
dus gingen we in de voormiddag 
naar buiten. Na het ontbijt en de 
inspectie was het namelijk tijd 
geworden om onze sportproeven 
af te leggen. Per 2 moesten de 
teerpoten eerst 100m en nadien 
400m lopen! Dat was voor 
sommigen heel vermoeiend, 
maar voor anderen was het dan 
weer zeer snel gedaan. De allersnelsten onder de teerpoten waren: Tibe 
Uittenhove, Jan Meyskens en Lars Acke op de 100m en Tibe, Lars en Lunes 
Goubert op de 400m. Omdat Jan Meyskens nog een klein beetje jonger is dan 
de andere teerpoten, was de leiding heel verwonderd dat hij zooooo snel kon 
lopen, maar toen ze hem vroegen hoe dit kwam klaarde hij dit mysterie snel op: 
“Dat komt door de magie in mijn benen!”. Zo zie je maar dat echt talent ook nog 
bestaat… Na het lopen moesten we nog even oefenen voor de paasshow, die 
diezelfde avond al zou plaatsvinden. Maar omdat iedereen zijn dansjes al zo 
goed kon waren we daar ook snel vanaf, en konden we nog even tikkertje spelen 
voor we lekkere worst gingen eten. Na het lekker middagmaal moesten we nog 
even siësten, en gingen daarna het ladderspel spelen. De teerpoten werden in 
duo’s verdeeld en op een ladder geplaatst, en moesten door opdrachten tegen 
elkaar te spelen hoger op de ladder raken. Uiteindelijk stonden Lunes Goubert 
en Säde Expeels helemaal vanboven en wonnen dus het spel. Na een lekker 
vieruurtje en het snelle wassen vonden we nog even tijd om te oefenen voor we 
weer aan tafel schoven. Deze keer kregen we lekker stokbrood met kaas. En niet 
lang na het eten was het dan zover... de paasshow! De teerpootjes zongen uit 
volle borst mee, deden hun dansjes allemaal super goed en genoten ook van de 
toneeltjes van de andere takken. Vooral Matthew De Schryver had veel succes 
als Psy van Gangnamstyle, en hij deed dat dan ook enorm goed! Maar omdat 
aan alle mooie liedjes een eind komt moesten de teerpootjes uiteindelijk naar 
bed. En zo kropen we voor de laatste keer in onze slaapzakjes, om al te dromen 
van het weerzien met mama en papa van morgen. 
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Woensdag 3 april 2013 
Toen we woensdag wakker werden was iedereen snel uit zijn bedje, want 
vandaag zouden we eindelijk onze mama en papa terugzien! De kleren waren 
dan ook snel aan, de turnles was rap voorbij en de boterhammen met choco 
werden aan snel tempo opgegeten zodat we zo rap mogelijk onze valiezen 
konden beginnen maken. Alle teerpootjes deden goed hun best om al hun kleren 
in de valiezen te proppen, maar voor de slaapzakken hadden ze iets meer hulp 
nodig. Maar omdat ook de leiding de handen uit de mouwen stak was alles snel 
weggestoken. En daardoor was er nog tijd om iets leuks te doen! De teerpootjes 

hadden in het hoek van ons bos een paar paarden 
gespot en wouden die dan ook heel graag van 
dichtbij bekijken. Raksha en Baloe besloten om 
de dierenvriendjes mee te nemen op avontuur 
naar de dieren. We gingen op weg om de paardjes 
te aaien, maar helaas hadden deze niet veel zin 
om naar ons te komen. “Maar niet getreurd” zei 
Baloe, “als we dit pad aflopen komen we in een 
mooi bos terecht en komen we vanzelf uit aan 
onze chalet. Zo maken we nog eens een mooie 
wandeling voor we op de bus stappen”. Zo 
gezegd zo gedaan en de teerpoten trokken vol 
goede moed op pad. Maar wat ze in het bos 

aantroffen was niet van de poes… Een groot bos vol braamprikkers en 
nauwelijks een pad! Het was me wat… Maar onze stoere teerpootjes konden niet 
gestopt worden en moedig zetten ze door, op avontuur! Hoe dieper in het bos 
echter, hoe dichter we bij een beek kwamen, en die konden we nu eenmaal niet 
oversteken. Terugkeren was dus de boodschap, maar helaas was het pad dat we 
volgden overgegaan in nog meer braamstruiken, en dus was de leiding eigenlijk 
een beetje verdwaald. Tot plots de 2 kleinsten van de tak ook de 2 dappersten 
bleken te zijn! Samen met Raksha namen Jan Meyskens en Tuur Boogaerts 
het voortouw, als echte leiders, en loodsten hun vriendjes heldhaftig uit het bos! 
Iedereen was opgelucht toen we weer op de verharde baan kwamen, ookal was 
het jammer dat ons avontuur voorbij was. Van al dat stappen hadden we 
uiteraard ook een beetje honger gekregen, maar gelukkig had de stam heerlijke 
soep en stokbrood met préparé voor ons klaarstaan. Snel genoten we van onze 
laatste maaltijd op paaskamp, en niet veel later arriveerden de bussen die ons 
terug naar ons mama, papa en eigen bedje zouden brengen. En daar was 
iedereen maar wat blij om! Aangekomen in Gent stapten de teerpootjes 
vermoeid uit de bus, en ze konden duidelijk wel wat slaap gebruiken na zo een 
tof kamp. Maar dat moest natuurlijk nog even wachten tot na de dikke knuffels 
van de mama’s en papa’s, of in het geval van Lunes Goubert vooral van de 
kleine zus. Die had haar broertje duidelijk enorm gemist en het weerzien was in 
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de ogen van de leiding dan ook hartverwarmend. Lunes, we kijken er al naar uit 
om jou flinke zus ook te mogen meenemen op kamp! 
Ondanks het koude weer hebben de teerpootjes en de leiding opnieuw enorm 
genoten van het leuke kamp. Daarom willen we ook graag iedereen bedanken 
die deze spetterende 5 dagen mogelijk gemaakt hebben. Aan de Stam, een dikke 
merci om onze buikjes altijd te vullen met jullie heerlijke kookkunsten! En aan 
de eenheidsleiding, bedankt voor alle inspanningen om ook van dit kamp een 
daverend succes te maken. Het was een superdeluxe kamp, en we kijken al uit 
naar augustus! 
  
 

Uw enthousiaste verslaggevers, 
Raksha, Ikki, Baloe, Ko en Hathi 

Scherpzinnige Hinde, Goedgelovige Katta, Zachtaardige Panda, Onbezorgde 
Vlinder en Goedlachse Buffel 
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Programma	  Teerpoten	  
Als je niet kan komen, gelieve Raksha te verwittigen via email op 
hinde@dezwaluw.org of via GSM op 0473/57.14.30.  
 
20 april 2013, 10u tot 17u30 
Het paaskamp is nog maar net achter de rug of we bereiden ons al volledig voor 
op het grootkamp! We werken aan onze themakledij, en de teerpoten die op 
kamp overgaan naar de wolfjes kunnen eventueel hun teerpooteisen al afleggen. 
De meisjes moeten een kussensloop meebrengen in een effen kleur die liefst zo 
groot mogelijk is(het is de bedoeling dat we deze kussensloop aandoen, dus hij 
moet van je schouders tot over je knieën komen). Voor de jongens vragen wij 
een T-shirt van papa of mama mee te geven, eveneens in een effen kleur. 
Vergeet ook lunchpakket, centjes voor een cola en een koekje. 
 
27 april 2013 
Geen vergadering 
 
4 mei 2013, van 10u tot 17u30 
Vandaag trekken we erop uit! We gaan een hele dag stappen, maar waar naartoe 
blijft nog even een verrassing… Vergeet zeker geen lunchpakket mee te nemen 
voor tijdens de middag, een regenjas en centjes voor een cola. 
 
11 mei 2013, van 14u tot 17u30  
Vandaag maken we iets heel speciaal voor de belangrijkste feestdag van de 
maand: moederdag! Wat mogen jullie vandaag zeker niet vergeten: een petfles! 
Wie kleine kraaltjes of parels heeft, mag deze ook altijd meebrengen. Vergeet 
daarnaast ook geen centjes voor tijdens het vieruurtje. 
 
18 mei 2013, van 14u tot 17u30 
Vandaag gaan we een groot spel spelen in het bos aan de Nieuwe Wandeling. En 
wie weet verkennen we daar ook de speeltuin… Vergeet geen centjes voor een 
cola en een koekje! 
 
25 mei 2013 
Geen vergadering 
 
1 juni 2013, van 14u tot 17u30 
Deze zaterdag gaan we op ruiltocht. Met een ei trekken we op pad, in de hoop 
het te kunnen ruilen voor andere lekkernijen die we dan samen zullen opeten. 
Daarnaast spelen we ook nog veel leuke spelletjes. Vergeet voor de zekerheid 
geen regenjas en centjes voor de cola mee te brengen. 
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8 juni 2013, van 14u tot 17u30 
Na ons mooi kunstwerkje voor de mama’s van vorige maand mogen we 
natuurlijk ook de papa’s niet vergeten! Vandaag maken we dus ook een mooi 
cadeautje voor hen. Vergeet geen centjes voor het vieruurtje! 
 
22 juni 2013, van 9u45 tot 17u30 
Voor de laatste vergadering hebben we iets heel speciaal gepland. Waar we 
naartoe gaan blijft nog even een verrassing, maar we spreken af aan het station 
Gent St-Pieters om 9u45. Breng zeker een lunchpakket mee, 15 euro en je goed 
humeur voor deze laatste vergadering! 
 
29 juni 2013 
Geen vergadering 
 

4 augustus 2013 tot 14 augustus 2013: Groot Kamp, meer info later in de 
kampfolder 

 
7 september 2013, van 14h00 tot 17h30 
Ongetwijfeld veel nieuwe gezichtjes vandaag, dus wij gaan elkaar leren kennen 
via vele spelletjes. Neem 50 cent mee voor een cola of een koekje. 

 
 

Raksha 
Renée Mortier 

Takleidster van de Teerpoten 
hinde@dezwaluw.org 

0473/57.14.30 
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Artikel	  Paaskamp	  Wolven	  
Zaterdag 30 maart 2013 
Ring!! Jawel de wekker ging af voor De Zwaluw om op kamp te vertrekken. 
Dankzij de JVG’s en de VG’s werden de valiezen vlot ingeladen en was de bus 
al snel vertrekkensklaar. Nu moest er enkel nog afscheid genomen worden van 
de mama en papa en weg waren we. Na een lange busrit dankzij de vaardige 
bestuurders op onze wegen, kwamen we toe in de lekkere boslucht. Die drong 
direct snel diep binnen onze longen en het kamp kon nu echt beginnen. De 
wolven mochten zelf kiezen met wie ze in een kamer wouden slapen. De 
verdeling verliep heel vlot en al snel had iedereen zich geïnstalleerd en was het 
uniform ingeruild voor speelkleren. Na de uitleg over de kampregels van Mor, 
was het eindelijk tijd om van onze lekkere boterhammetjes van thuis te genieten. 
Een korte siësta later was het tijd voor het eerste middagspel van het kamp. Het 
wel bekende ladderspel. De bedoeling was elkaar uit te dagen om zo hoog 
mogelijk op de ladder te geraken. Je kon bijvoorbeeld iemand uitdagen in een 
afstandje rap lopen. Het populairste was augurken eten. De leiding had 
natuurlijk de grootste augurken voorzien voor de Wolven wat dan ook hilarische 
beelden opbracht. Zo was er ook een opdracht eieren naar elkaar passen tot een 
van de twee het ei  liet vallen. Na honderden uitdagingen en duels was Seppe 
Bovyn de uiteindelijke winnaar. Het zilver was weggelegd voor Keith 
Deschryver en het troostmetaal voor Tenzin Hoflack. Na intensief lopen, 
opdrachten oplossen en de hersenen pijnigen was het tijd voor een welverdiend 
4-uurtje. Voor het avondeten werd er al even geoefend voor de paasshow. Na 
het eten begon de avond met een sfeervolle zangles met de ganse eenheid. 
Bagheera haalde zijn beste vertelskills boven en vertelde een spannend verhaal. 
De wolven luisterden zeer geboeid en konden terwijl genieten van hun kantine. 

Met een buikje vol 
zoetigheid konden we 
beginnen aan het 
avondspel. Terwijl de 
wolven verzamelden, werd 
op de achtergrond de 
Paashaas ontvoerd door de 
Kerstman en Sinterklaas! 
De wolven wilden de 
Paashaas bevrijden en 
moesten daarvoor 
opdrachten uitvoeren voor 
zowel de Kerstman als voor 
Sinterklaas. Sinterklaas 
vond dat de kindjes raadsels 
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moesten oplossen terwijl ze luidkeels sinterklaas liedjes mochten zingen. De 
Sint was heel tevreden en gaf een 1ste stuk van de kaart met de plaats op waar de 
Paashaas verborgen zit. Bij de Kerstman werd er eten bereid voor de rendieren 
en bij zwarte Piet werd er met nic-nacjes ‘Sinterklaas is de baas’ gespeld. Na de 
kaart te vormen en te lezen wisten de wolven de locatie van de paashaas. Daar 
troffen ze ook de Sint en de Kerstman aan. Met 32 tegelijk sprongen ze op de 
twee niet zo goede mannen en overmeesterden ze in een mum van tijd. Na een 
geslaagde eerste kampdag was het tijd om in ons bedje te kruipen. Taptoe ! 

Zondag 31 maart 2013 
Opstaaaaaaaaaaaaaaaaan! Dit weerklonk door de gangen om stipt 8u, waarna 
onze lieve Akela zorgde voor de dagelijkse portie ochtendgymnastiek. Na deze 
korte, maar inspannende activiteit was het tijd om de nodige energie voor de rest 
van de dag op te doen met een lekker ontbijtje. Na een kort wasje en de inspectie 
die, het moet gezegd zijn, zeer goed was bij de meesten, konden de wolven hun 
hart luchten over kinderarbeid tijdens de morele opvoeding met Mor. De 
zintuigen van de wolven werden op de proef gesteld tijdens de kimspelen. De 
een zijn zintuigen zijn al wat scherper dan die van de andere. Zo behaalden 
Mirthe Lermytte, Marthe Michiels, Kibera Bostyn, Leon Tack en Jannes 
Depoortere 20 op 20 op het deel geheugen, proficiat! De tijd vloog voorbij, 
voor we het wisten was het alweer etenstijd en siësta. ’s Middags kwam Ron 
Wemel de wolven om hulp 
vragen. Zijn beste vriend Harry 
Potter zou de strijd met 
Voldemort aangaan, maar Ron 
was toch wat ongerust dat zijn 
vriend dat in zijn eentje wou 
doen. De wolven hadden om te 
beginnen een toverstok nodig, 
want zonder toverstaf ben je niets 
in de magische wereld. De 
wolven mochten zelf een 
toverstok uitzoeken en deze 
personaliseren. Er zaten toch wel 
zeer mooie exemplaren bij. Vervolgens moesten de wolven een toverdrankje 
brouwen, wat hen extra krachten zou geven. Als laatste voorbereiding moesten 
de wolven enkele spreuken ontcijferen en vanbuiten leren. Daarna mochten ze 
deze oefenen in duels tegen elkaar. Na twee uren vol creativiteit, inspanning en 
plezier waren de wolven klaar voor de strijd. Nu was het wachten geblazen tot 
wanneer Voldemort aanviel. Dringend tijd om weer wat energie op te doen door 
middel van een koekje en een heerlijk glas melk. Aangezien we met redelijk wat 
wolven waren, konden we de kimspelen niet volledig afronden in de 
voormiddag. Dit stond dus nu op het programma. Na een lekker soepje met 
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boterhammen en de zangles met de hele eenheid, oefenden we nog even voor de 
paasshow. ’s Avonds behaalden Merel Geyskens en Tenzin Hoflack hun 
wolfje, waarvoor een dikke proficiat!  
 
Maandag 1 april 2013 
Goeiemoooorgen!!! Vandaag stond de wolven een zeer leuke dag voor de boeg. 
De dag werd zoals gewoonlijk gestart met een turnlesje, ontbijt en inspectie. 
Daarna konden de wolven bewijzen hoe sportief ze wel niet zijn. Natuurlijk kan 
dit op geen betere manier dan de sportproeven. De wolven trokken hun 
allerbeste sportschoenen aan en weg waren we. We begonnen met het ver- en 
hoogspringen, wat deze topresultaten opleverde: 
 
Verspringen    Hoogspringen 
1. Louis Maes (2m80)   1. Mel Van Rompay (100 cm) 
2. Seppe Bovyn (2m55)   2. Louis Maes & Seppe Bovyn (95 cm) 
3. Arno Ternier (2m50)   3. Merel Geyskens (90 cm) 
 
Aangezien het springen zo vlot verliep, hadden we nog tijd over om te lopen. 
We begonnen met de 60m sprint voor de eerste en tweedejaars. Daarna was het 
de beurt aan de laatstejaars met de 100m sprint. Deze top drie was het resultaat: 
 
60m        100m 
1. Louis Maes (10”44)     1. Leon Tack (16”85) 
2. Keith Deschryver & Arno Ternier (10”95) 2. Mel Van Rompay (18”19) 
3. Robbe Verschelden (11”30)   3. Merel Geyskens (18”48) 
 

De sportproeven waren toch wel wat 
uitputtend, dus het middageten en de 
siësta waren meer dan welkom. Tijdens de 
siësta werd er druk gestudeerd om de 
teksten voor de paasshow vanbuiten te 
leren, wat zeer geapprecieerd werd door 
de leiding. Na de welverdiende rustpauze, 
moesten de wolven alweer hun goed hart 
tonen en een oude koning helpen. Hij was 
de foto van zijn opvolger kwijt, en hij wist 
niet meer hoe die eruit zag. Hij vroeg de 
wolven om hulp om de foto terug te 

vinden. Goed als de wolven zijn, deden zij dit met volle overtuiging. De koning 
vond zijn opvolger, eind goed al goed. Na het 4-uurtje moest er nog veel 
geoefend worden voor de paasshow, het was immers al maandag wat betekende 
dat we nog welgeteld 1 dag hadden om alles tot in de puntjes af te werken. ’s 
Avonds kwam agent Toby langs bij de wolven. Hij moest een getuige in een 
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zaak tegen een corrupte pastoor zien te overtuigen om te getuigen in de 
rechtbank. De wolven moesten ook geld stelen bij een dief om zo de rechter te 
kunnen omkopen, zodat het verdict zeker positief was. De wolven overtuigden 
Liesje, de getuige, met een kom snoep om te getuigen. Liesje was de wolven zo 
dankbaar dat ze haar snoep toch met de wolven wilde delen. Gelukkig hadden de 
wolven genoeg geld gestolen en was de rechter goedgezind, dit zorgde voor een 
veroordeling van de pastoor. Liesje was zeer blij en kon terug naar haar mama 
gaan. De wolven mochten in hun bedje kruipen, want de volgende dag zou een 
zijn met heel veel stress… 
 
Dinsdag 2 april 2013 
Piiieeep, piieeep, pieeeep!!!! Uuuhhhh nee, dit kamp geen saaie, doordeweekse 
wekker-geluiden maar wel echte rap (afkomstig van de nieuwe ‘slimme 
telefoon’ van Chil) om ons voor de laatste keer wakker te maken dit kamp. 
Vandaag was DE DAG! Deze avond was het paasshow en of onze sketch nu af 
was of niet: ‘the show must go on’ dus er zat niet veel op dan al onze resterende 
energie en goed humeur bij elkaar te rapen en deze dag te starten met een 
stevige turnles, heerlijk ontbijt en feilloze inspectie. Zoals iedereen wel gemerkt 
had, hadden we dit kamp te maken (om het met iets wat dramatische woorden te 
zeggen) met het ‘VIRUS’. Het virus dat enkelen onder ons heeft weten verslaan 
waaronder ook, op één na, de volledige leiding. Het feit dat we beetje onder 
geëquipeerd waren speelde ons echter in het voordeel. Iedereen zag dit 
jammerlijk gegeven als een 
motivatie om het beste van 
zichzelf te geven en de 
verantwoordelijkheid te 
nemen waar nodig. Maar 
genoeg geneut, het was 
natuurlijk ook een stralende 
maar frisse dag. Een perfecte 
cocktail voor een volledig 
dagje buitenplezier. Na onze 
worst en bonen en vele 
scheetjes verder was het tijd 
voor het middagspel. De 
wolven mochten zich eens van hun creatiefste kant laten zien, in een spel met 
knutselen. Echte talenten kwamen hier naar boven. Mel Van Rompay met haar 
op origami gebaseerde paashaas, Leon Demey en Matisse Dewever met hun 
prachtige camera apparatuur, de jongensgang met hun interpretatie van de 
paashaas en we mogen natuurlijk Robbe Verschelden niet vergeten met zijn 
prachtige paasmandje. Een vieruurtje plus glas melk en het was bijna zover. De 
laatste scenes werden nog eens herhaald, de attributen en kostuums werden 
verzameld en de muziek werd op punt gesteld. Onze positieve zenuwen nog een 
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beetje te onderdrukken met eten en toen was het zover: !!!!!de paasshow van 
2013!!!!! Na de sketch van de teerpoten (die trouwens formidabel, grappig en 
verfrissend was) was het onze beurt. Al ons werk werd nu beloond en aan de 
reacties van het publiek te horen was editie 2013 een waar succes. De rest van 
de avond werd gevuld met sketches van de JVG’s, de stam en de verkenners. 
Jongens, jongens wat heeft iedereen genoten, dit jaar was echt een top jaar. Na 
het zingen van het avondlied werden de wolven naar bed gestuurd door een 
super trotste leiding. Morgen nog een wilde dag dus iedereen deed maar rap de 
oogjes toe….. 

Woensdag 3 april 2013 
De laatste dag was weer aangebroken. Na genoten te hebben van een 
spectaculaire paasshow de vorige avond waren we klaar voor de opkuis en om 
een punt achter dit kamp te zetten. De dag begon als een gewoonlijk met een 
pittige turnles, die dit keer gegeven werd door Mor. We konden, na afloop van 
de turnles, dan ook niet wachten om ons ontbijt op te peuzelen. Hierna konden 
we onze valiezen maken en met Akela en Mor spelen, terwijl de rest van de 
leiding de kamers kuiste. Na afloop van de opkuis genoten we nog een laatste 
maal van een lunch. Daarna duurde het niet lang voor het alweer tijd was om het 
afscheidslied te zingen en het kamp officieel af te sluiten. Een paar ontroerende 
minuten en een paar tranen later kropen we op de bus om terug richting Gent te 
vertrekken. Tot ziens en tot volgend jaar! 

 

Dan willen wij ook nog de Stam bedanken voor het fijne eten dit kamp en de 
eenheidsleiding voor de algemene organisatie. 
 

 
Akela, Kaa, Baloe, Bagheera, Chil en Mor 
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Programma	  Wolven	  	  
Zaterdag 20/04/2013 

10h - 17h30. Vandaag leren we hoe we een gewonde moeten verzorgen en 
verplaatsen. Verder gaan we ook veel spelen.  
Meebrengen: jas + €1 
 
Zaterdag 27/04/2013 
Geen vergadering. 
 
Zaterdag 04/05/2013 
10h - 17h30. De oudsten gaan vandaag op fietstocht. Breng dus zeker een fiets 
mee die volledig in orde is (remmen!). De andere Wolven spelen leuke spelletjes 
en kunnen technieken afleggen voor hun eerste en tweede ster.  
Meebrengen:  
1e en 2e jaars: lunchpakket + zwemgerief (indien goed weer) + €1 
3e jaars: fiets (volledig in orde) + lunchpakket + zwemgerief (indien goed weer) 
+ €1 

Zaterdag 11/05/2013 
14h - 17h30. Vandaag luisteren we naar een jungleverhaal en gaan we uiteraard 
ook veel spelen. 
Meebrengen: jas + €1 
 
Zaterdag 18/05/2013 
14h - 17h30. Vandaag trekken we de stad in om koekjes te verkopen. 
Meebrengen: jas + €1 
 
Zaterdag 25/05/2013 
Geen vergadering. 

Zaterdag 01/06/2013 
14h - 17h30. Binnen 2 maanden vetrekken we op grootkamp en zoals altijd 
spelen we in themakledij. Breng alvast een T-shirt en een broek mee die je kan 
beschilderen. 
Meebrengen: oude t-shirt en broek die beschilderd mogen worden + jas + €1 

Zaterdag 08/06/2013 
14h - 17h30. Vandaag gaan we heel veel spelen. 
Meebrengen: jas + €1 
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Zaterdag 15/06/2013 
Geen vergadering. 
 
Zaterdag 22/06/2013 
9h30 - 17h30. Met een week uitstel: de verrassingsvergadering! We verzamelen 
om 9h30 stipt aan het Sint-Pietersstation. We sluiten af om 17h30 aan het Sint-
Pietersstation. 
Meebrengen: lunchpakket + €20  
 
Zaterdag 29/06/2013 
Geen vergadering. 
 

GROOTKAMP 04/08/2013 – 14/08/2013 

(Voor meer info zie kampfolder) 

 
Zaterdag 07/09/2013 
14h – 17h30. Vandaag gaan we veel spelen om iedereen te leren kennen. 
Meebrengen: regenvest + €1 

Zaterdag 14/09/2013 
14h – 17h30. We trekken naar de bossen van Wondelgem om daar de Grote 
Raad der Maneschijn te houden. We kiezen namelijk junglenamen voor de 
nieuwe Welpenleiding.  
Meebrengen: regenvest + €1 + tram- of buskaart (of € 2) 

 
 

Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet de 
takleidster vooraf te verwittigen. 

 
 

Akela 
Correcte Mees 

Takleidster van de Wolven 
mees@dezwaluw.org 
Tel.: 0472/33.20.27 
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Artikel	  Paaskamp	  JVG's	  
Zaterdag 30 maart 
De eerste zaterdag van de paasvakantie staat bij veel mensen bekend als eens 
goed uitslapen maar voor de mensen van De Zwaluw niet want wij vertrokken 
weer op kamp. Maar eerst nog dag zeggen tegen de mama’s en papa’s en dan op 
de bus. Eenmaal aangekomen in Balen en alle valiezen uitgeladen waren, was 
het tijd om op tocht te vertrekken. Maar het was geen tocht zoals alle andere 
want het was deze keer met de fiets. Dus iedereen kreeg een fiets die op maat 
werd afgesteld en toen konden we vertrekken. We werden in twee groepen 
verdeeld die elk een tegenovergestelde route fietsten zodanig dat iedereen 
dezelfde afstand aflegde maar er geen probleem was van voorbij steken. De 
fietstocht ging bij de meesten zeer vlot op bijna alle punten behalve de laatste 
loodjes werden wat lastig voor de beentjes. Maar uiteindelijk is iedereen er 
geraakt zonder echt hard te vallen. Alhoewe: Sam Hostens zijn tand wel was 
uitgevallen van al dat snoepen. Als de 
twee groepen aangekomen waren 
mochten ze hun valiesje legen en 
andere kleren aantrekken want het 
was dan al tijd voor het avondeten. 
Als iedereen dan zijn bord uitgegeten 
had konden we beginnen aan een 
rustiger avondspel en dit was een quiz 
waarbij je niet enkel vragen moest 
beantwoorden maar ook zeer speciale 
doe-opdrachten doen. Zo werd het 
gezicht van Maja Demuynck volledig ingesmeerd met choco. Deze Quiz werd 
uiteindelijk gewonnen door de : Luipaarden. Na dit spel konden we voor de 
eerste keer dit kamp het avondlied inzingen en toen mochten de jvg’s allemaal 
lekker in hun slaapzak kruipen want er stonden hen nog 4 dagen vol plezier te 
wachten die eveneens al vermoeiend genoeg zouden zijn. 
 
Zondag 31 maart 
Na een goede nachtrust konden de jvg’s er weer volledig tegen aan. Maar eerst 
nog een goede opwekkende turnles van Arasari. Na deze turnles mochten we 
gaan aansluiten voor ons eerste ontbijt op kamp. Na het ontbijt kwam het 
volgende dagelijkse puntje: de inspectie. Wanneer iedereen zijn bed en valies 
terug proper stond, konden we beginnen aan de morele opvoeding met als 
onderwerp: Racisme. Na de diepe gesprekken/discussies kon er weer worden 
aangeschoven want het was dan al weer tijd voor het middageten. Een siësta 
later was het tijd voor het eerste middagspel: Spotted Hollywood. Bij dit spel 
werd iedereen per twee onderverdeeld: Jongen en meisje. Zij stelden een 
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opkomend koppel in Hollywood  voor en ze moesten proberen geld te verdienen 
door zowel te gokken als door opdrachten te doen en ook vragen te 
beantwoorden. Dit spel werd uiteindelijk gewonnen door Marle Verhaeghe en 
Raoul Rombouts omdat zij er wel heel veel voor over hadden om goede punten 
te scoren. Na het lekkere vieruurtje begonnen we met repeteren voor de 
jaarlijkse paasshow. De Jvg’s zijn dit jaar gegaan voor een combinatie van 
“highschool musical” met “Samson en Gert” liedjes en quotes uit het eiland. Dit 
allemaal samen gegoten zou onze paasshow worden maar eerst nog veel 
oefenen. Na al het repeteren was het nog tijd voor een potje voetbal waarbij 
Stacey De Vuyst meer interesse had voor de stokken die ze op de grond vond 
dan in de voetbal. Van al dat gevoetbal had iedereen ondertussen wel honger 
gekregen en dat was juist op tijd want het avondeten was net klaar. Iedereen had 
zijn tas soep en zijn boterham direct binnen, waarna het tijd was voor een 
zangles van Vlinder. Maar toen was het tijd voor het leukste moment van de 
dag wat betreft eten en drinken: de kantine. Na al dat zoet moesten de jvg’s een 
zekere Barry Potter gaan helpen want blijkbaar was hij de echte Harry Potter en 
heeft J.K. Rowling hem in de zak gezet. Maar de jvg’s hadden van het begin al 
door dat er een luchtje aanhing. Dat bleek correct te zijn want hij was helemaal 
niet de echt Harry Potter en alleen maar een bedrieger die het geld wou stelen 
van J.K. Rowling. Maar Harry Potter kwam er op tijd tussen en zorgde er 
uiteindelijk voor  dat Barry helemaal niets kon stelen. Hierna moesten ze nog 
J.K. Rowling hun excuses gaan aanbieden en het geld gaan teruggeven want ze 
hadden haar wel betoverd.  
 
Maandag 1 april 
Als iedereen uit zijn warme slaapzak was gekropen was het tijd om goed wakker 
te worden en dat gaat het best door turnles. Toen iedereen terug volledig was 
opgewarmd en klaar was voor de dag was het tijd voor ontbijt dat ondertussen 
door de stam klaar gezet was. Als iedereen zijn boterhammen op waren, was het 
tijd voor het volgende puntje op het dagelijks schema: de inspectie. Maar omdat 
dit de vorige dag al zeer goed in orde was gebracht bij iedereen was dat vandaag 
niet meer zoveel werk. Als dat dan weer gedaan was, kregen de jvg’s een 
techniek van Giraf die heel belangrijk is voor het groot kamp namelijk Mes, 
Bijl, Schop, Zaag, Hamer. Want tenslotte willen we liefst geen ongelukken op 
kamp. Het lijkt wel of we verwikkeld zijn in een nummer van Samson en Gert 
want u raadt het al, het was weer tijd om te repeteren.  Omdat niet iedereen 
tegelijkertijd kon repeteren werd de groep in twee gedeeld en dan gingen de 
andere een klein spelletje gaan spelen. Het was weer snel tijd voor het 
middageten. Als het eten op was mochten ze het wat laten zakken tijdens de 
siësta.  
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Hierna was het weer tijd voor 
het middagspel, gebaseerd op 
zeeslag maar dan in 4 groepen 
verdeeld en je moest op 
verschillende manieren 
proberen de boten laten zinken. 
Hierbij was het team van 
Kameleon de beste en zij 
hebben het spel dan ook 
gewonnen. Doordat iedereen 
met volle overtuiging 
meespeelde had iedereen 
honger gekregen en dat was 
juist op tijd want het was vier uur en dus tijd voor een koekje en melk. Omdat de 
paasshow de volgende dag was moest er nog wat gerepeteerd worden. Na het 
repeteren was het tijd voor soep en boterhammen, avondmaal. Als alles 
afgeruimd en afgewassen was kregen we weeral een zangles en dan wel van 
onze eigenste Arasari. Na het uitbundig zingen kreeg iedereen hun kantine en 
daarna werd buiten verzameld maar toen gebeurde het, Lotte Bracke en Ramon 
Demey werden meegenomen door Jack the Ripper. Maar gelukkig kwam er een 
zekere John van de Scotland Yard hun helpen. Ze moesten eerst een manier 
vinden om Jack te verzwakken en als ze dat hadden gevonden moest ze ook nog 
iets maken om hem uiteindelijk te doden. Als ze deze alle twee hadden 
verzameld moesten ze nog maar een ding doen en dat was Jack plat leggen, hun 
vriendjes bevrijden en Jack het drankje te geven. Wanneer dit allemaal gebeurd 
was en iedereen terug veilig was konden we terug gaan naar de chalet om het 
avondlied te zingen en in ons bedje te kruipen. 
 
Dinsdag 2 april 
Dag 4 van het kamp was aangebroken, de laatste volledige dag van het kamp. 
Zoals de alle andere dagen werd deze ingezet door een turnles. Na de turnles 
was tijd voor ontbijt. Hierna moest iedereen zijn inspectie snel maken want er 
moest nog een techniek worden afgelegd, namelijk kimspelen. Altijd lachen 
natuurlijk die kimspelen: zo dacht Milo De Vos dat een batterij een kogel was, 
dacht Megane De Boever dat koffiepoeder zout was en zout peper en vond 
Rozan Michiels de tabasco zodanig lekker dat ze vier keer heeft geproefd. 
Omdat de paasshow die avond was, was er geen middagspel. Maar we hebben al 
die tijd gemakkelijk kunnen vullen met oefenen want dat was nog zeker en vast 
nodig. Na al het oefenen was iedereen het acteren wel effe beu dus was het tijd 
voor een pauze: vieruurtje. 
Na het vieruurtje was het tijd voor een klein spel om er beetje variatie in te 
steken. Maar natuurlijk moest er ook nog wat geoefend worden. Na het 
avondeten wilden we nog snel een volledige doorloop doen maar dat zorgde er 
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wel voor dat we een beetje te laat waren. Toen was 
het zover: De paasshow van De Zwaluw. Deze 
werd uitstekend geleid door de VG leiding en VG’s 
zelf. Na de opvoeringen van de Teerpoten, de 
Wolven en niet te vergeten de Stam, was het tijd 
om al onze repetities om te zetten in de praktijk. 
Onze 4 hoofdrolspelers, Rozan Michiels, Ramon 
Demey, Bruno De Vos en Febe Declercq, 
speelden de pannen van het dak en ook voor Gilles 
Dewever was een glansrol weggelegd met zijn 
vertolking van Adele. De acteerprestaties waren 
eigenlijk van iedereen uitstekend, iedereen heeft het 
gewoon super gedaan. Als de show gedaan was, 
zongen wij voor de laatste keer dit kamp het 
avondlied en was het tijd om in ons bedje te 
kruipen. 
 
Woensdag 3 april 
Als iedereen voor de laatste keer op dit kamp wakker werd en we ook voor de 
laatste keer onze turnles deden, was het dan weer tijd om aan te schuiven voor 
het ontbijt. Na het eten was er geen inspectie maar direct de valies maken en 
deze klaar zetten om direct de bus te kunnen laden bij aankomst. Als iedereen 
zijn valies buiten stond konden we beginnen met de grote kuis. Net toen alles 
klaar was, bleek het etenstijd te zijn, perfecte timing dus. Als iedereen zijn 
broodje had opgegeten, konden we eerst nog wat rusten alvorens de bussen in te 
laden. Na het afscheidslied konden we vertrekken voor de fijne busrit 
huiswaarts. Aangekomen in Wondelgem moesten we juist nog de bussen 
uitladen en toen kon iedereen naar huis gaan om zich snel op te warmen na dit 
toffe maar koude paaskamp. 
Tenslotte rest mij enkel nog de leiding en de Stam te danken die het mogelijk 
hebben gemaakt om er alweer een fijn kamp van te maken en heerlijk te koken 
voor ons. 
Tot in augustus! 

 
 

Uw verslaggever van dienst,  
Onstuimige Bunzing. 
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Programma	  Jongverkenners-‐Jonggidsen	  
Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te 
geven aan Fret (fret@dezwaluw.org of 0484/03.09.64). Indien we naar 
Wondelgem gaan, gelieve dan altijd een tramkaart of geld mee te hebben. 
Vergeet bij vergaderingen vanaf 10 uur je lunchpakket niet. Elke laatste 
vergadering van de maand openen we in De Muze en sluiten we in 
Wondelgem en dit zodat we wat meer op ons terrein kunnen zijn. Geef een 
seintje indien dit niet zou lukken. 
 
Zaterdag 4 mei 2013 
10u00-17u30: aangezien we op kamp reeds op fietstocht zijn geweest doen we 
dit jaar eens zot en gaan we vandaag op staptocht. De laatste van het jaar en 
voor sommigen dé kans op de techniek kaartlezen af te leggen. Breng buskaart 
mee, lunchpakket en 50 cent en vergeet uiteraard jullie kaartleesmateriaal niet. 
 
Zaterdag 11 mei 2013 
14u00-17u30: Openen EN sluiten in Wondelgem!!!! Als je droog wil slapen 
op groot kamp, kan je maar beter komen vandaag om een tent te leren opzetten. 
Voor de 3de jaars is er tijd voorzien om de techniek tent af te leggen. 50 cent is 
voldoende. 
 
Vrijdag 17 mei 2013 tot maandag 20 mei 2013: Intercamp te Cadier en Keer 
 
Zaterdag 25 mei 2013:  
Geen vergadering 
 
Zaterdag 1 juni 2013 
14u00-17u30: Openen in de muze, sluiten in Wondelgem: Vorige keer leerden 
we jullie al hoe we droog kunnen slapen, vandaag leren we jullie hoe je 
comfortabel kan eten op kamp. 50 cent en een voorbereiding op het sjorren, 
meer is niet nodig. 
 
Zaterdag 8 juni 2013 
14u00-17u30: Het zijn examens dus is een afleiding altijd welkom. We spelen 
gewoon veel spelletjes en houden een stevige zangles. Met 50 cent kom je toe. 
 
Zaterdag 15 juni 2013  
Geen vergadering 
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Zaterdag 22 juni 2013: 
9u30!-17u30: Het is de laatste vergadering van het jaar en dus doen we iets 
speciaals. Neem € 15 mee voor de zekerheid, als we het niet nodig hebben krijg 
je het zeker terug. 
 
Zondag 4 augustus tot woensdag 14 augustus: Groot Kamp te Lommel 
 
Zaterdag 7 september 2013 
14u00-17u30: De eerste vergadering van een nieuw scoutsjaar. We 
verwelkomen de nieuwe jongverkenners-jonggidsen en bekijken het nieuwe 
scoutsjaar. Jullie hebben enkel 50 cent nodig. 
14 september 2013: 
14u30-17u30: De patrouilles worden ingedeeld en er worden veel 
estafettespelletjes gespeeld om elkaar te leren kennen. Neem 50 cent mee voor 
de cola. 
 

Actieve Fret 
Sam Bastiaens 
Takleider JVG's 

fret@dezwaluw.org 
0484/03.09.64 
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Artikel	  Paaskamp	  VG's	  	  
Zaterdag 30 maart  
Dat de parking vol met auto’s, kinderen en 2 bussen stond, kon maar één iets 
betekenen: paaskamp 2013 ging van start. Nog een laatste kus voor mama en 
papa en we konden vertrekken richting Balen. Na een korte file kwamen we aan 
op het kampterrein. De bus en de camion uitladen en genieten van de heerlijke 
boterhammen van thuis, was hetgeen ons te doen stond. Kamers verdelen en ons 
installeren was het volgende. Na de siësta was het tijd voor het eerste 
middagspel. De VG’s werden verdeeld in groepjes van 2 en konden beginnen 
aan Pokégame. Hierbij was het de bedoeling om de sterkste pokémontrainer te 
worden.  Alleen al bij het woord ‘pokémon’ zonk de moed bij Pinguïn in de 
schoenen. Bij enkele vragen bleek zij dan ook een echt pokémonleek te zijn. 
Gelukkig was dit niet bij iedereen het geval. Pekari, Lars Desomer en Vos 
bleken echte diehard fans. Bij het laatste duel gaf Lars Desomer een aantal 
kaarten aan Pekari. Achteraf was dit duidelijk geen slimme zet. Vos en Ara 
wonnen dan ook terecht Pokégame.  
Uiteraard hoort na een middagspel een vieruurtje: een suikerwafel met een glas 
melk, wat wil een mens nog meer? Wat standaard bij een paaskamp hoort, is 
voor niemand meer een raadsel. De ideeën die de leiding al voor de paasshow 

had, werden overlopen en aangevuld met 
ideeën van de VG’s zelf. We zagen de andere 
takken al met bakjes friet en frikadellen lopen 
maar moesten zelf nog even wachten. Maar 
niet getreurd. We besloten om onze dorst te 
lessen met een spelletje ‘ik heb nog nooit’. Al 
rap werden kannen en flessen bijgevuld en 
moesten we naar het toilet. Het teken was nog 
niet gegeven en iedereen spurtte richting de 
toiletten. Uitgezonderd Pekari die zich op 
zijn dooie gemak naar de piscines begaf. Een 
tijdje later konden we ons portie frieten 
binnenspelen. Door het late avondmaal zat er 
deze keer geen zangles in en begon Leeuw 
direct met de uitleg van het avondspel. De 
VG’s waren sluipmoordenaars en moesten 

zoveel mogelijk tegenstanders vermoorden. Toen het spel goed op dreef was, 
kwam René Rombouts zo fier als een gieter tegen Gaely De Boever vertellen 
dat hij haar ‘gekilled’ had. Waarop Gaely De Boever simpelweg zei: “Da kan 
nie want ‘k sta hier nog!”. Ara maakte ook een slimme zet. Ze moest Lars 
Desomer doden maar stond aan te schuiven achter hem bij Leeuw. De vrees dat 
Lars Desomer zijn pion in de verkeerde richting zou verplaatsten was zo groot 
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dat Ara haar liefste gezichtje opzette. Lars Desomer, een gentleman als hij is, 
liet Ara voor en Bam! Voor hij het wist, was hij dood. Uiteindelijk kwamen 
Fitis en Pekari als winnaars uit de bus. Het avondlied werd ingezet en iedereen 
kon naar dromenland. De eerste dag was gezet. 
 
Zondag 31 maart  
Goedemorgen, deze morgen! Vandaag konden we eindelijk onze benen nog eens 
goed strekken. Eerst een ontbijtje en dan de gebruikelijke inspectie. Nadat Lars’ 
matras terug op zijn bed lag en Pekari’s kleren goed opgevouwen waren, 
konden we ons klaarmaken voor de tocht. De stam had reeds onze spaghettisaus 
klaargemaakt, waarvoor dank! En de boterhammen waren reeds gesmeerd met 
boter, waarvoor nogmaals bedankt! Onze rugzakken waren dan ook in een mum 
van tijd gepakt en was het alleen nog wachten op een go. De kaarten en het 
eerste punt werden dan ook meteen uitgedeeld. Enkele minuten later konden de 
piranha’s met Mustang vertrekken. Na een aantal punten begonnen we honger 
te krijgen dus besloten we onze esbitvuurtjes boven te halen en de meegenomen 
pasta en spaghettisaus op te warmen. Hierbij hadden de piranha’s zeer weinig 
geduld en was hun pasta wel zeer ‘al dente’. Dit bleek echter totaal geen 
probleem te zijn voor 
Mustang en Pekari. De 
Condors waren met ietsje 
meer en hadden dus wat meer 
eten nodig, zo gingen dan ook 
alle restjes naar de Condors. 
Leeuw en Flicka hebben dan 
ook hun uiterste best gedaan 
om alles op te krijgen! Ronde 
buikjes verzekerd! Het was 
dan ook overheerlijk!  
We waren alweer een aardig 
stukje aan het stappen toen 
het begon te sneeuwen. 
Gelukkig bleef het maar bij 
een paar sneeuwvlokjes, maar 
de temperatuur moest wel getrotseerd worden. Eén van de soort raadsels die in 
de tocht zaten, waren droedels. Hierbij beging Pinguïn toch een grote blunder. 
Ze had al rap door wat het antwoord van de droedel was maar had last met de 
schrijfwijze. Is het nu ‘V-arts’ of ‘veearts’, Pinguïn? Net als iedereen wat last 
had met de klemtoon te leggen op bédrog of bedróg? Op weg naar het laatste 
punt kwamen de pythons een huis met een creepy vrouwtje tegen. Het begon al 
donker te worden en het paadje was nogal smal. Ze besloten om een andere weg 
te nemen om zo niet langs het huis te moeten passeren. Over schrik gesproken… 
Aangekomen op het punt, verorberden we ons avondmaal: boterhammen met 
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soep. Al was de instant soep toch wat vreemd. Misschien wel logisch als je 
poeder kookt met spuitwater... Pinguïn en Flicka bleken zeer bang te zijn van 
de gamel waar de soep in klaar gemaakt was. Of was dit omdat Mink de gamel 
vast had? Of was het van Mink dat ze schrik hadden? Het blijft een raadsel... Na 
de ietwat droge boterhammen was het tijd om naar het kampterrein terug te 
stappen waar pannenkoeken, soep en een deugddoende douche op ons stonden te 
wachten. Nog even bijbabbelen en dan was het alweer tijd om taptoe te fluiten. 
 
Maandag 1 april 
1 april – paasmaandag – of gewoon een doorsnee dag op kamp. Het was vrolijk 
opstaan een ontbijtje met repen chocolade gevolgd door inspectie. Waar alweer 
Pekari het moeilijk had met zijn valies. Kleren opvouwen is blijkbaar niet zo 
zijn ding. Na de inspectie klonk het: “Trek je sportschoenen maar aan”. En dat 
betekent maar één ding: Sportproeven. Om te beginnen met het saaiste 
onderdeel, de 100m en de 400m. Er gelde maar één regel bij de 400: Boven de 2 
minuten is opnieuw lopen. Maar gelukkig slaagde iedereen er in om deze maar 
één keer te moeten lopen. Dingo was de snelste onder de verkenners met 1’14” 
gevolgd door Pekari en Vos met respectievelijk 1’21” en 1’22”. En terwijl de 
vg’s per 2 lopen blijft de rest natuurlijk niet stil. Zo was er een gesprek tussen 
Flicka en Mink over wat voor beest een Mink nu eigenlijk is. Volgens Flicka 
lijkt een Mink op een rozemarijn. Wel Flicka je hebt bijna gelijk, het lijkt erop, 
maar het is een Hermelijn. Bij de sprint stond Vos opnieuw in de top drie met 

als snelste tijd 16,2” en 
met een verassende 2e 
en 3e plaats voor Lars 
Desomer  en Flicka. 
Helaas hebben wij niet 
kunnen ver- en 
hoogspringen omdat 
wij dringend eens aan 
de paasshow moesten 
beginnen oefenen en 
restte er enkel nog tijd 
om te pompen. Doel is 

simpel, pomp zoveel mogelijk in 1 minuut. En ook hier een alweer verrassende 
uitslag. Gestrand met brons: Dingo en Flicka met elk 52 push-ups. René 
Rombouts die 60 keer op en neer ging en dus zilver behaalde. En Vos ging met 
goud gaan lopen met maar liefst 77 push-ups. Leeuw was hier echter niet goed 
van en wou zichzelf ook nog eens bewijzen. Hij had het moeilijk maar het is 
hem toch net gelukt en strandde op 82 keer. De tijd drong en we besloten onze 
acteertalenten boven te halen en die show in elkaar te ranselen. Hierbij toonde 
Pekari toch dat hij meer in zijn mars heeft als hij denkt en toch behoorlijk kan 
improviseren, chapeau! 
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Na een alweer heerlijke maaltijd en een power nap kon de volgende “game” 
beginnen: Battle of the Sexes. Hierbij namen de verkenners het op tegen de 
gidsen. Met enkele grappige momenten en beestige foto’s!! (zie website) moeten 
wij alweer vaststellen dat de jongens (Verkenners) het betere geslacht zijn. En 
als verdiende loon mochten - of beter gezegd - moesten de gidsen de afwas doen 
de komende 24 uur. Het was een bewogen dag vandaag, want zo gingen wij een 
potje voetballen vandaag. Het is geen kamp als we niet één keer achter een bal 
hebben kunnen lopen. Prachtige acties, mooie stuikskes (door het natte gras) en 
prachtige safes van René Rombouts zorgden voor een heerlijk duel tussen beide 
teams. Deze namiddag sloten we af door nog eens aan die paasshow te sleutelen 
en vervolgens onze boterhammen op te eten, want na zoveel beweging en 
verbranding hebben we eten nodig! Vandaag hadden we dan toch eens tijd om 
deel te nemen aan de zangles en zongen uit volle borst mee en toonden de vg’s 
dat ze ook mee waren op kamp. Om maandag dan af te sluiten werden de VG’s 
in 2 teams opgesplitst: The CIA and the terrorists. Ze moesten zoveel mogelijk 
grond zien te veroveren en leden overbrengen naar hun team. Maar de posten 
lagen nogal ver van elkaar en de fut zat er niet meer zo in na een bewogen dag. 
Maar het spel heeft altijd een winnaar en zoals het ook hoort, heeft de CIA 
gewonnen. Zo konden we na een toch wel geslaagde 3e dag het avondlied 
inzetten en terug ons warm nestje in kruipen. 
 
Dinsdag 2 april 
 “OPSTAAAAAAAAAAAAAAAAAN!” werd er door de gangen geschreeuwd 
door Leeuw die bijzonder goed gezind leek te zijn vandaag. Vol enthousiasme 
begonnen de VG’s dan ook aan de turnles. Wat doet een Leeuw als hij goed 
geluimd is? Jawel, lopen, springen en vooral niet stoppen. Na ettelijke 
kilometers gelopen te hebben, hadden er enkelen onder ons toch wel afgezien. 
Zo is lopen niet het ding van de zusjes De Boever. Gelukkig mochten we erna 
neerploffen op onze stoel om ons ontbijt te benuttigen. Het volgende uur werd 
benut met inspectie maken en wassen. Deze avond moest de paassketch af zijn. 
Zogezegd zo gedaan trokken we naar buiten om de paassketch op punt te zetten. 
De acteertalenten onder ons deden weer hun ding, en zo kwamen er op de laatste 
dag nog enkele grappige fragmenten bij door plotse, geniale ingevingen. Voor 
we het wisten was het alweer etenstijd. De stam had enorm zijn best gedaan om 
worst met rode bonen te voorzien. Mustang kon er niet genoeg van krijgen en at 
(alweer) zijn buikje rond. Een welverdiende siësta was dus noodzakelijk. Net 
voor de siësta kregen de VG’s te horen dat ze hun valies met alles er in mee naar 
buiten moesten nemen voor het middagspel. Wat zou dat beteken? Jawel, 
klerenketting. Iedereen streed tegen elkaar om via opdrachten een zo lang 
mogelijke klerenketting uit zijn valies te toveren. Wanneer een bepaalde lengte 
behaald werd, werden telkens de kortste en langste ketting samengevoegd. Zo 
werden er teams gevormd en op het einde van het spel bleven er 3 teams over. 
Een behendige en snelle Vos deed zijn totem eer aan en greep de das van 
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iedereen minstens 1 maal. Zijn groep won dan ook uiteindelijk het spel met de 
langste ketting. Menige VG was blij dat de zon ook nogmaals zijn intrede deed, 
het maakte het direct ook een pak warmer. We bleven dan ook buiten om ons 
vieruurtje te benuttigen. American cookies lust iedereen wel, dus die gingen vlot 
naar binnen. Zoveel tijd was er helaas niet meer voor de paasshow, dus oefenden 
de VG’s nog een laatste keer om alles op een rijtje te zetten. Na de generale 
repetitie trokken wij ons geel-met-blauw-overhemd dat door elke Zwaluw met 
trots gedragen wordt. Maar waren we niet iets vergeten? Juist, het was aan de 
VG-leiding om het publiek gedurende de volledige paasshow te entertainen. En 
bij entertainen hoort zingen. Dankzij Impala, Pinguïn en de leiding stond in 
minder dan 10 min. een volledige lijst uitgeschreven met voor ieders wat wils. 
De Stam was zo vriendelijk geweest om de zaal op voorhand klaar te zetten 
zodanig dat we enkel nog op ons kont moesten gaan zitten om te genieten van de 
andere sketches. Het thema van de avond was “wat als...” maar dan toegepast op 
de Zwaluw. Na de dansjes van de TP’n, sketches van de Stam, Wolven en 
JVG’s, was het “time to shine” voor de VG’s. Met strobos en teletijdmachines 
werden de VG’s door tijd en ruimte geslingerd om fases van de Zwaluw in het 
verleden en de toekomst te bezichtigen. Baribal’s en Vlinder’s huwelijk, tijden 
van Bever, alles kwam terug naar boven. Er werd goed gelachen en zo wisten 
we meteen dat onze paassketch een succes geworden was. Op het einde van de 
sketch kwamen de VG’s de leiding terug tegen; weliswaar omdat ze zo lang 
weggeweest waren, en moesten ze pompen. En dan volgde een scene die de 
leiding had voorbereid... Wat als Pekari Guppy was? Terwijl onze stakker 
Pekari aan het pompen was, smeet Mustang een emmer water over hem. 
Kwestie van de traditie voort te zetten. Bij deze is Guppy niet meer gesjareld en 
kunnen we nog enkele jaren door met Pekari :). Het was natuurlijk Pasen dus 
werd er na de sketches nog chocolade uitgedeeld. Iedereen had zich kostelijk 
geamuseerd. Het werd wel weer tijd om in onze nest te kruipen, jammer genoeg 
de laatste avond van kamp. Na taptoe vertrokken de VG’s naar dromenland.  
 
Woensdag 3 april 
Deze keer was het Mink die ons kwam wekken. Gelukkig ging de turnles er al 
minder hard aan toe dan de dag ervoor. Toen alles los gestretcht was, trokken 
wij terug naar binnen om ons ontbijt de verorberen. De plannen voor de 
komende uren waren duidelijk; alles in je valies proppen en daarna het gebouw 
beginnen kuisen. Alles verliep vlot en het middagmaal was dan ook dubbel en 
dik verdiend. Zo trakteerden de Stam ons op piccolo’s met preparé en sauzen 
naar keuze. De bussen kwamen wat laat aan, dus vonden we nog tijd om een 
wedstrijdje frisbee te spelen voordat we de valiezen moesten inladen. Op de bus 
kreeg iedereen zijn zo fel begeerde gsm en sis-kaart terug. Wat later kwamen we 
aan in Gent en mochten de valiezen uitgeladen worden. Lars, Pekari en Dingo 
waren op voorhand al vertrokken met Saki om de camion te legen en te kuisen. 
Eenmaal aangekomen op het terrein, bleek dat er geen werk meer was, dus 
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mochten de VG’s naar huis. Na een emotioneel afscheid van de leiding stapte 
éénieder in de auto om moe maar voldaan huiswaarts te keren. Einde paaskamp 
2013.  
 

 
 
Als laatste puntje wil ik mijn medeleiding bedanken voor een goed 
georganiseerd kamp. De VG’s om zich voorbeeldig te gedragen gedurende het 
volledige kamp, de Stam om ons elke dag opnieuw heerlijk eten en drinken voor 
te schotelen en de eenheidsleiding om alles in goede banen te leiden.  

 
Uw reporters ter plekke,  
Leeuw, Mink & Mustang 
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Programma	  Verkenners-‐Gidsen	  
Zaterdag 20/04/13 
10h00-17h30: Om onze teamgeest nog wat te versterken gaan we een spel 
spelen van team Impala. Wij openen en sluiten in de Blaarmeersen. 
 
Vrijdag 26 tot Zondag 28 april 2013 
Wij gaan dit weekend op leidersweekend in de Ardennen. Wij verzamelen om 
18h op ons terrein. Dit gebeurd in uniform. Verdere info volgt via mail! 
 
Zaterdag 04/05/13  
10h00-17h30: Team Pinguïn heeft voor ons alweer een ultieme uitdaging 
gekozen. Stretch die armpjes en vingers maar al en neem sportschoenen mee. 
Wij openen en sluiten aan de Muze. 
 
Zaterdag 11/05/13  
14h00-17h30: Omdat we nog niet genoeg aan sport doen heeft team Dingo uren 
fun gepland. Neem je sportschoenen mee en als het weer het ons toelaat vergeet 
dan zeker je zwembroek niet. Wij openen en sluiten in de Blaarmeersen.  
 

Vrijdag 17 tot maandag 20 mei 2013 
Voor zij die zich ingeschreven hebben voor Intercamp gaan dit weekend naar 

Nederland. Alle info vind je in de IC-folder die u reeds heeft gekregen. 
 
Zaterdag 25/05/13 
Geen vergadering 
 
Vrijdag 31/05/13 
19h-22h. Het zijn bijna examens en dus lassen wij en team Pekari een 
avondvergadering in. We spelen een bosspel met wat lasertjes. Plezier 
verzekerd.  
 
Vrijdag 07/06/13 
19h – 21h30. Om ons te ontspannen en eens iets tof te doen gaan wij eens onze 
ton-oven bezigen op het terrein. Eet dus niet te veel! Als je suggesties hebt mag 
je ze doormailen. 
 
Zaterdag 15/06/13 
Geen vergadering 
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Zaterdag 22/06/13 
09h30-17h30: Onze allerlaatste vergadering van dit jaar blijft nog onbekend. De 
nodige informatie zal tijdig te vinden zijn in jullie mailbox. 
 
Zaterdag 30/06/13 
Geen vergadering 
 

Maandag 29/07/13 tot donderdag 15/08/13: GROOT KAMP 
 
Zaterdag 07/09/13 
14h00-17h30: Nieuw scoutsjaar, nieuwe groep, nieuwe leiding. Wij proberen 
eens iets nieuws en laten de koffers nog een weekje rusten. Wij willen jullie 
eerst leren kennen en omgekeerd. 

 
Gemotiveerde Leeuw 

Michiel Dutrieue 
Takleider VG's 

leeuw@dezwaluw.org 
0494/66.80.97 

 
 
 
 
 
 


