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We zijn alweer bijna aan het einde van 2014 gekomen. Wat is het snel gegaan! Dit is
altijd een teken dat alles goed gaat en we ons amuseren. Zo ook bij de De Zwaluw!
We hebben dit jaar veel nieuwe kindjes kunnen verwelkomen, waardoor elke tak nu
zo'n 30-35 kinderen heeft. Dit is een zeer mooi aantal om leuke spelletjes te spelen
en technieken aan te leren, wat met onze sterke leidersploeg geen enkel probleem is.
Ook het doorgroeien naar de leidersploeg staat er goed voor, dus we hebben geen
reden tot klagen.
Het scoutsjaar begint altijd vliegensvlug met het herfstkamp op eind oktober. We
bezochten deze keer een volledig nieuw kampterrein te Kortrijk, hetgeen ons goed
bevallen is. Het was wel wat wennen aan de speelpleinwerking tijdens de week, maar
de goede slaapzalen, keuken en refter, en vele grasvlaktes zorgden toch voor een
geslaagd kamp! We zullen dit terrein ook in de paasvakantie bezoeken, om de
Zwaluw stempel er nog wat meer te drukken. Ondertussen blijven we altijd op zoek
naar nieuwe kampterreinen.
Verder hebben we onze spaghetti avond achter de rug, hetgeen ondanks
concurrentie van de Zesdaagse en AA Gent goed bevolkt en dus alweer zeer geslaagd
was. Wij danken iedereen voor de aanwezigheid! De lekkere bolognaise kreeg vele
complimenten, waarvoor dank. We zorgden als extra'tje voor een leuk springkasteel,
zodat zowel jong als oud zich goed amuseerde.
Spijtig genoeg loerde er tegenslag achter de hoek, want onze gebruikelijke
wijnleverancier is op het laatste moment weggevallen, waardoor we op zeer korte
tijd andere leveranciers moesten vinden. We zijn hiervoor zelf rechtstreeks bij onze
Zuid-Afrikaanse vrienden van Sarah's Creek gaan aankloppen, maar deze rode wijn
kan blijkbaar niet meer geleverd worden in Europa. Voor de witte wijn hadden we
wel een leverancier gevonden, maar door vertragingen met de boot konden wij de
vooropgestelde datum van 13 december niet halen. Wij blijven in nauw contact met
onze bestellers voor de beste oplossing, maar wij kunnen geen exacte datum geven
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waarop we de wijn ontvangen. Onze oprechte excuses hiervoor, wij hopen op uw
begrip! Gelukkig konden wij wel op onze cava leverancier rekenen en kan iedereen
van deze genieten voor de feesten. Wij bedanken graag de vele kleine en grote
bestellingen, en ondanks de tegenslag hopen wij op nog vele bestellingen. Dit kan het
hele jaar door.

Al onze feestavonden, wijnverkoop en lidgeld zorgen ervoor dat we het Zwaluw nest
verder kunnen uitbreiden. Zo is er op ons terrein de waterafvloeiing van de
waterzuivering op orde gesteld, is de poort geautomatiseerd en komt er binnenkort
een verwarming -en koelingssysteem in onze bouw. Andere plannen zijn de keuken
eens goed uitbreiden en permanent installeren, in de lente opnieuw gras zaaien om
terug een mooie grasvlakte te hebben, en ga zo maar verder...
Naast deze grote kosten en plannen sparen we ook voor onze grote droom: de
opslagplaats! Het doet nog altijd pijn als ik er aan terugdenk dat we op groot kamp 2
tenten hebben moeten weggooien wegens een lek in onze container...
Voor deze grote werken wil ik graag de enige echte Forel bedanken, om op zo korte
tijd zoveel werk te verrichten!

Na deze uiteenzetting ben ik rond. Onze komende activiteiten, de artikels van het
afgelopen herfstkamp en de volgende vergaderingen tot het paaskamp kan je verder
in dit boekje terugvinden. Vergeet zeker niet onze website www.dezwaluw.org af en
toe te bezoeken voor foto’s en allerlei nieuwsupdates.
Verder wens ik iedereen al een prettige Kerst en gelukkig nieuwjaar, een goede
gezondheid en alles dat je wil voor 2015!

Eigenwijze Lama
Yoeri Lens
Eenheidsleider

lama@dezwaluw.org
0494/45.21.88
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Planning
Wijnverkoop
De witte en rode wijn kon niet geleverd worden op 13 december! Wij zijn in
nauw contact met onze leveranciers en laten zo snel mogelijk weten wanneer
wij deze kunnen ontvangen en verdelen. Onze oprechte excuses. De cava wordt
wel verdeeld, en hier hebben we een mooie voorraad van.
Je kan gerust wijn en/of cava bijbestellen, dit kan heel het jaar door.
Alvast bedankt voor de steun, en laat het u smaken!

Beenhespavond
Op zaterdag 14 maart houden wij onze tweede beenhespavond. Wij hopen op
een mooie opkomst voor deze gezellige avond. Een goei hesp'ke met veel
groentjes of heerlijke quiche voor de veggies, daar kan niemand nee tegen
zeggen.
Hou de datum zeker vrij in uw agenda, meer info volgt in de flyer!

Paaskamp
Periode: van zaterdag 4 april tot en met woensdag 8 april
Locatie: we bezoeken opnieuw De Warande in Kortrijk!
Prijs: €80 indien ingeschreven vóór 22 maart, €90 erna
Inschrijven kan op elke vergadering bij Lama, of bij voorkeur via overschrijving
met vermelding "Paaskamp + naam kind" op rekeningnummer BE40-00149451-4463. Meer info volgt in de kampfolder!
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Leidersweekend
Enkel voor VG's en leiding
Periode: van vrijdag 24 april tot en met zondag 26 april
Locatie: een verrassing!
Prijs: €30 per persoon
Wat is dit? Een weekend voor huidige -en toekomstige leiding om hun
leiderscapaciteiten uit te breiden, nieuwe zaken aan te leren en uiteraard om
te verbroederen!

Groot kamp
Periode:
- 1e periode: van zondag 2 augustus tot en met woensdag 19 augustus.
Voor: leiders, stam, VG's en PL's & HPL's van de JVG's (keren 18/08 terug)
Prijs: €200 indien ingeschreven vóór 19 juli, €210 erna
- 2 e periode: van zaterdag 8 augustus tot en met dinsdag 18 augustus.
Voor: Een deel van de JVG's, Wolven en Teerpoten.
Prijs: €150 indien ingeschreven vóór 19 juli, €160 erna
Locatie: Jeugdcamping VVV, Kattenbos z/n, 3920 Lommel
Bezoekdag: De bezoekdag valt samen met de 1e dag van het kamp, namelijk
zaterdag 8 augustus.
Inschrijven kan op elke vergadering bij Lama, of bij voorkeur via overschrijving
met vermelding "Grootkamp + naam kind" op rekeningnummer BE40-00149451-4463. Meer info volgt in de kampfolder!
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Artikel Stam Herfstkamp 2014
Beste lezers,
Naast horden kinderen en een niet onaardige troep leiders vertrok, al was dat iets
meer in de schaduw, nog een derde delegatie mee op kamp: De Stam. De Stam dat
zijn, voor zij die dit nog niet weten, vrijwilligers die zich engageren om onze eenheid
te ondersteunen wanneer nodig. En wanneer heb je ze harder nodig dan op kamp,
wanneer en moet gekookt, gefoerageerd, afgewassen,... worden. Op Herfstkamp
waren ze er dus ook weer bij, en hoe dat verlopen is kan je hieronder lezen in hun
artikeltje.
Zaterdag 25 oktober
In het spoor van camion en
bussen vertrok een eerste
lading Stam richting ons
kampterrein, dat uitzonderlijk
niet in de richting van de
rijzende zon lag, maar in het
West-Vlaamse Kortrijk. Een
klein uurtje later stonden we
dus al met onze valiezen in de
hand te blinken voor onze
nieuwe
verblijfplaats
de
Warande. De chaos van de
aankomst loste al snel op en nog voor de middag was alles en iedereen geinstalleerd,
dus konden we beginnen met het echte werk. Er moesten nog een pak aankopen
gedaan worden, ook voor de maaltijd 's avonds, dus stilzitten was geen optie. De
tandem Hert/Giraf trok naar slager en Aldi, het team Forel/Wombat/Grizzly naar de
Colruyt. Voor zij die denken dat wegenwerken en omleidingen in Gent een probleem
zijn, zou ik aanraden om weg te blijven uit de omgeving Kortrijk-Kuurne-Harelbeke
want daar kunt ge ook geen kant meer op. Uiteindelijk vervoegden beide teams
elkaar in de Colruyt want daar kwamen niet minder dan 3 platte karren naar buiten
gerold, manhoog gestapeld met eten en drinken voor een goeie 3 dagen. Iets voor
vier stonden we terug op het terrein, net op tijd om het vieruurtje klaar te zetten en
Kaaiman en Bij te verwelkomen. 's Avonds stond worst en spinaziepuree op het
programma, er moesten met andere woorden nog 250 worsten gebakken worden.
Kaaiman trok dus gauw zijn schort aan, smeet een kluit boter in de braadslee en
begon eraan terwijl de anderen de spinazie ontdooiden. Toen ook Wezel en
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Kolibrions kwamen vervoegen ging het tempo in de keuken nog een stuk hoger, dus
toen de eerste kinderen de eetzaal binnendruppelden stond alles schepklaar. Nadat
iedereen zijn buikje had rondgegeten, smeet de Stam zich op de afwas. En dat ging
bijzonder vlotjes want er was een professionele vaatwasmachine aanwezig (we
kunnen al niet meer zonder). Naast het klaarzetten van de kantine, stonden er 's
avonds nog wat voorbereidingen voor zondag op het programma: groenten snijden
voor de soep en 25 kg aardappelen schillen. Gewapend met messen en dunschillers
allerhande, begonnen wij aan deze laatste dagtaak, met op de achtergrond het
gezang van een 30-tal JVG's. Het was wel niet geheel duidelijk of we tranen in de
ogen kregen van ajuinen te snipperen of van hun zangles. We sloten de dag af met
het klaarzetten van het ontbijt...
Zondag 26 oktober
Rozijnebrood met chocomelk,
zondag is het immers altijd
een klein beetje feest op
kamp. En het ging ering als
zoete broodjes, want er
moesten zelfs extra broden
worden
bijgesmeerd
om
ieders honger te kunnen
stillen. Door de strakke
voorbreidingen van gisteren
konden we rustig aan het
middagmaal
beginnen:
fishsticks met aardappelen, tomaat/sla en tartaar. Alhoewel rustig... 700 fishsticks
bakken is geen sinecure, maar niets wat de Stam niet aankan natuurlijk. Dus konden
tegen het middaguur de bordjes opnieuw volgeladen worden met al het
klaargemaakte lekkers. Toch één vreemde vraag van een jongen uit ons publiek: wat
waren toch die vreemde "witte stukken" op de tomaten? Wel mijn jongen, dat waren
stukjes ajuin :s "Bordjes leeg, vertrekken maar" dachten TP'en en wolven, maar er
stond nog een dessertje te wachten: vanille- of chocoladepudding! En dat ging er
toch nog vlot in bij de meesten.
's Middags werd de soep afgewerkt en werd er opnieuw reeds aan morgen gedacht:
de pompoenen voor de soep werden al professionaal in stukken gehakt. Half zes al,
dus werd begonnen met massaal veel boterhammen te beleggen met fijne schelletjes
jonge Hollandse Gouda. Het mag gezegd, zowel de soep als de boterhammen werden
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alweer bijzonder gesmaakt door ons hongerig publiek. Er restte ons nog één taak,
maar geen onbelangrijke: het klaarzetten van de kantine, bestaande uit fruitella's en
frisdrank. En die gingen zowaar nog vlotter binnen dan de boterhammen.
Maandag 27 oktober
Aflossing van de wacht. We namen vandaag afscheid van Kaaiman en Bij. Maar de
avond voordien hadden Guppy en Tagoean ons reeds vergezeld, en rond de middag
kregen we ook nog eens versterking van Timalia en Gwendy. Samen met Grizzly en
Wombat bestond de Stam dus uit een heuse bende jong geweld.
Die middag lieten de kippenfilets wat op zich wachten door enkele logistieke
problemen bij onze slager. Zo een half uurtje voor het middaguur hadden we nog
steeds niets in de pan liggen. De spanning in de keuken begon wat te stijgen.
Ondertussen hadden we al doorgegeven aan Lama dat hij de takken mocht
informeren dat het eten een beetje later geserveerd zou worden. Eén voor één zag je
de stamleden even naar buiten kijken om te zien of de groene camionette van
Wombat nog niet in aantocht was. Bij het verschijnen van de camionette konden we
dan
ook
opgelucht
aan
het
versnijden
en
bakken
beginnen.
In al het enthousiasme van de stam zijn we die middag onder leiding van Grizzly
begonnen aan de voorbereidingen van de wortelsoep en de spaghettisaus. Een hoop
stam die met behulp van onze Nicer Dicer © een berg (en dan bedoel ik echt een
berg) groenten aan het versnijden is, het is een mooi zicht.

Dinsdag 28 oktober
Door
de
goede
voorbereidingen van de dag
ervoor waren we vandaag
redelijk op ons gemak. De
spaghettisaus was volledig
klaar en voor de soep waren
zo goed als alle groenten
gesneden.
Bij het serveren van de
Spaghetti kwam Gwendy tot
de constatatie dat spaghetti
wel een beetje gaat plakken
als je die gewoon uit het water haalt. Onze zoektocht naar een beetje olijfolie was op
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niets uitgedraaid, frituurolie zou waarschijnlijk niet de juiste smaaktoets aan de
spaghetti gegeven hebben, dus hebben we het maar op wat water gehouden. Het
ging misschien iets beter, maar Gwendy kan getuigen dat dat boeltje nog serieus kan
plakken 
Die avond was het kip curry salade op de boterham. Tijdens de boodschappen was
gebleken dat ze in de Colruyt net niet genoeg van dit gele goedje in de rekken hadden
liggen. Wombat en vooral Guppy hadden al 'sans gêne' het volledgie rek leeggeroofd
en het Colruyt personeel aangesproken om hun rekken nog wat aan te vullen. Helaas,
twas op. De inwoners van Kortrijk hebben dus voor de rest van de week geen curry
salade meer op hun boterham moeten smeren. Om een of andere reden was het
Colruyt personeel hier niet 100% voor te vinden. Ik zie het probleem niet.. 
Enfin, omdat we nog een beetje overschot hadden van de kippenfilets besloten we
zelf nog wat curry salade te maken. Vol enthousiasme is Das deze beginnen kruiden
met.... ik weet niet wat hij er allemaal bij heeft gedaan, maar het resultaat was... laat
ons zeggen 'kruidig'... Slecht was het zeker niet, specialer des te meer! Zolang je de
boterham in je soep dopte viel het nog wel mee. Achteraf is gebleken dat de takken
nog een hoop curry salade over hadden dat het dus enkel de Stam was die van Das'
creatie heeft moeten 'afzien' . De overschot hiervan hebben we dan ook met
plezier aan Das meegegeven naar huis (al was hij hiervan bij zijn vertrek zelf niet op
de hoogte...Das, ge moet uwen auto maar op slot doen)

Woensdag 29 oktober
De laatste dag was alweer aangebroken. Na het
ontbijt konden we beginnen aan het ontruimen
van de keuken. Rond de middag zagen we de
kinderen nog een laatste keer aanschuiven om
een pitta broodje te laten vullen en hun magen
nog een laatste keer te vullen. Daarna nog een
finale grote kuis van de keuken en we konden
het kampterrein alweer achter ons laten.
Voor ons was het kamp alvast geslaagd. We
willen alle kinderen en leiding bedanken om
steeds met groot enthousiasme onze
bereidingen naar binnen te werken. Wij hangen
voorlopig onze schorten opzij, en zien jullie
allemaal terug op onze jaarlijkse Spaghetti avond. Tot dan!
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Artikel Teerpoten Herfstkamp 2014
Zaterdag 25 oktober
Het is herfst, het wordt kouder, de dagen worden korter en de blaadjes vallen van de
bomen maar het belangerijkste van allemaal is het scoutskamp in de herfstvakantie.
Om 9 uur stonden de kindjes klaar om te vertrekken op scoutskamp, eerst nog eens
naar het toilet en dag zeggen tegen de mama en papa en dan op de bus naar het
verre Kortrijk! Na 40 minutjes op de bus kwamen we aan, toen iedereen was
uitgestapt en het gerief uitgeladen was gingen we de kamers verdelen. Daarna ging
Pytha over de regels wat we wel en niet mochten doen op kamp, na al dat luisteren
hadden de teerpootjes wel honger dus gingen we gaan eten. Nadat wij onze buikjes
vol hadden gegeten was het tijd om het circus te redden want blijkbaar was het circus
De Zwaluw failliet aan het
gaan maar dankzij de hulp
van de teerpotjes kon het
circus blijven bestaan. Na
het 4-uurtje gingen we ons
wassen en daarna was het
al avondeten. Na het
avondeten was het tijd om
wat liedjes te zingen en wat
moppen te tappen waar
Lowie Delcourt en Max
Albers heel goed in waren.
Na al dat zingen en lachen
werd het opeens weer wat serieuzer want we gingen demonen jagen. Nadat de
demonen verslagen waren konden de teerpotjes naar hun bed en konden zij samen
met heel Kortrijk een veilige nachtrust hebben.
Zondag 26 oktober
De volgende ochtend was Pytha van plan om de kindjes om 8 uur wakker te maken
maar dit was hellemaal niet nodig wan de teerpoten waren die ochtend al om 6u30
wakker geworden en ze waren het kot op stelten aan het zetten. Toen de leiders zich
wat kwaad hadden gemaakt waren de teerpoten wat rustiger maar niet voor lang.
Nog geen 20 minuten later waren ze al hun spieren aan het losmaken in de ochtend
gymnastiek. Bij het ontbijt was het rozijnen brood en chocomelk, mmmm lekker.
Nadat we de inspectie (opvouwen van kleren en slaapzakken) hadden gedaan was
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het tijd voor de morele opvoeding. Deze ging over het uitsluiten van kindjes met een
andere huidskleur en alle teerpoten waren er mee eens dat uitsluiten slecht is. Hierna
was het alweer tijd voor het middag eten, na het eten konden ze genieten van een
rustige siësta maar niet voor lang! Want zoals gewoonlijk moesten de teerpootjes
weer de wereld redden en deze keer van Aliens. Het redden van de wereld is lasting
werk en daar krijg je rap honger van. Daarom kwam het 4-uurtje op het perfect
moment. Tijdens het 4uurtje is Linus Expeels
te weten gekomen dat
als je veel melk drinkt
je ook veel spierbotten
krijgt. Daarom dronken
we snel onze melk op,
nog
een
kleine
spelletje Pang en het
was alweer tijd om tijd
om te eten. Na het
eten
konden
de
teerpotjes uit volle
borst mee zingen met
de volledige eenheid. Van al dat zingen kregen we een droge kerel, de lekkere cola bij
de kantine was hier dus de perfecte oplossing voor. Hierna moesten ons vergrootglas
boven halen om sporen te zoeken want er was een moord gebeurd. Door het
excellente detective werk van de teerpootjes was de dader snel gevonden. Nu was
het tijd om veel avonturen te beleven in dromenland.
Maandag 27 oktober
Bij het kraaien van de haan waren de teerpootjes klaar om op te staan en om een
lichte turnles te volgen. Na het ontbijt was het tijd voor de inspectie die deze keer
bijna perfect lag, hoeraaaa! Nu was het tijd om te tonen hoe sportief de teerpotjes
waren, want nu was het tijd voor de sportproeven. Hier blonken Arend Schuermans
en Jan Meyskens uit.
Na de sportproeven hadden we nog wat tijd voor het eten, dus speelde we een potje
voetbal waar de ploeg van Tuur Boogaerts gewonnen was met 7-0! Na al dat sporten
kwam het eten echt als een verlossing. Nadat we nieuwe krachten hadden opgedaan
was het weer tijd om te sporten maar deze keer om te tonen welk team van sporters
beter was: team Rood of team Geel. Na een reeks van super moeilijke opdrachten,
zoals een spinnenweb opklimmen en op een balk blijven staan, kwam team Rood als
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de winnaar uit de bus. Nu nog een glaasje melk en
ons wassen en het was alweer tijd voor het
avondeten, de tijd vliegt toch als je op kamp bent.
Om het eten goed te laten verteren waren er de
verhaaltjes van Raksha over de beer die bang was in
het donker. Over de donker gesproken, deze keer
was het niet de leiding die de kindjes redden maar
de teerpootjes redde de leiding, in het spannende
spel waar Hathi en Raksha ontvoerd waren.

Dinsdag 28 oktober
Vandaag was het de grote dag van Helene Dezutter want vandaag werd Helene
nestleider! Deze rol was volledig voor haar weggelegd, ze schreeuwde uit volle borst
bij de nestkreten GEEEL. Na de boterhammetjes gingen we op de speeltuin spelen.
Lies Van de Velde en Helene Dezutter waren allebij supertrots dat ze tot bovenaan
het spinnenweb durvden te gaan. Terwijl Elise Van Poucke en Tuur Bleyaert liever
geduwd werden op de schommel door Hathi. Vandaag leek alles goed te gaan… Toen
we ons plots afvroegen waar Raksha was! Na lang zoeken en vragen te stellen bij de
waarzegster waren we erachter gekomen dat Raksha in een tijger veranderd was. Na
het speciale drankje te brouwen was Raksha terug volledig de oude en konden de
Teerpootjes op hun gemak hun avond eten gaan eten. Na het avondeten werd er nog
een zangles gegeven door Pytha voor de volledige eenheid. Na dit vermoeiende
kamp konden de teerpoten nog een keer uit de bol gaan in de Zwaluw Party. Hier
moesten ze dancebattles houden om te zien welk DJ het beste was. Jonathan
Meersseman, Tuur Boogaerts en Ine Borginon ging hierbij helemaal los. Op het einde
was het duidelijk dat DJ A-Ga-Me de beste Dj was in de zwaluw. Nu was het nog 1
keer slapen en we mochten naar huis…
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Woensdag 29 oktober
De laatste dag van het kamp! Veel kindjes
wouden zo snel mogelijk terug bij de mama en
papa gaan, maar toch wouden ze niet weg gaan
van kamp. Nog vlug de vallies maken, de
slaapzak oprollen , wat kuisen en de teerpotjes
waren helemaal klaar om te vertrekken. De
Teerpotjes waren misschien klaar maar de
bussen nog niet. Eerst nog wat spelletjes spelen
en nog wat op de speeltuin spelen. Daarna een
pitta eten en het afscheidslied zingen. Toen we
op de bus zaten en wegreden van het
kampterrein waren we blij en tegelijk wat
droevig. 40 minutjes later kwamen we toe op
het terrein in Wondelgem waar de mama’s en
papa’s aan het wachten waren op hun kindjes. Snel dag zeggen tegen de leiding en
naar huis gaan. Tot de volgende vergadering!
Dan rest er mij enkel nog om de stam te bedanken voor het lekkere eten en de
eenheidsleiding voor de organisatie van het kamp.
Je verslaggever ter plaatse,
Pytha
Vluchtige Agame
Lars Desomer
Hulpleider Teerpoten
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Programma Teerpoten
Als je niet kan komen, gelieve Raksha te verwittigen via email op
hinde@dezwaluw.org of via GSM op 0473/57.14.30.
Wat brengen jullie ELKE week mee?
 een donkere regenjas
 50 eurocent voor de cola en eventueel 50 cent voor een koekje
 het mowgliboekje
 lunchpakket als de vergadering om 10u begint
Zaterdag 20 december 2014: geen vergadering
Zaterdag 27 december 2014: geen vergadering
Zaterdag 03 januari 2015: geen vergadering
Zaterdag 10 januari 2015: 13u45 tot 17u30
Vandaag brengen we een bezoek aan de leukste Gentenaar allertijden: Pierke
Pierlala! We spreken af aan De Muze om 13u45 zodat we zeker op tijd bij de
vertoning kunnen zijn, dus wees zeker op tijd. Vergeet ook geen 5 euro mee te
brengen, en je beste roepstem om Pierke bij te staan tijdens zijn avonturen!
Zaterdag 17 januari 2015: 14u00 tot 17u30
Deze zaterdag doen we het rustig aan en spelen we veel spelletjes. Neem zeker ook
centjes mee voor een cola en een koekje, want van al dat spelen krijg je dorst!
Zaterdag 24 januari 2015: 14u00 tot 17u30
Trek vandaag zeker schoenen aan met veters in want we herhalen de techniek veters
strikken. Daarnaast spelen we ook veel spelletjes. Vergeet geen eurootje mee te
brengen voor tijdens het vieruurtje.
Zaterdag 31 januari 2015: geen vergadering
Zaterdag 07 februari 2015: 10u00 tot 17u30
Deze zaterdag gaan we in het bos van Wondelgem spelen. We gaan naar ons met de
tram, dus breng zeker een tramkaart mee. Vergeet ook geen lunchpakket en een
dikke jas.
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Zaterdag 14 februari 2015: geen vergadering
Zaterdag 21 februari 2015: geen vergadering
Zaterdag 28 februari 2015: 14u00 tot 17u30
Vandaag staat er niks speciaal op de agenda maar we spelen heel veel leuke
spelletjes! Vergeet jullie centjes voor het vieruurtje niet.
Zaterdag 07 maart 2015: 10u00 tot 17u30
Vandaag trekken we onze stapschoenen aan en neemt Pytha ons mee op explo. Waar
deze tocht zal eindigen blijft nog even geheim. Vergeet geen lunchpakket mee te
brengen en draag zeker een goede jas.
Zaterdag 14 maart 2015: 14u00 tot 17u00!
Deze zaterdag herhalen we onze teerpooteisen nog eens en spelen we heel veel
spelletjes. Breng voor bij het vieruurtje zeker een centje mee. Belangrijk: de
vergadering eindigt al om 17u00 want 's avonds vieren we onze lekkere
beenhespavond.
Zaterdag 21 maart 2015: 14u00 tot 17u30
We houden het een beetje rustig vandaag en plannen daarom niks speciaal. Wel
spelen we een heleboel leuke spelletjes waar jullie zeker dorst en honger van zullen
krijgen. Vergeet dus geen geld mee te brengen voor een cola en een koekje.
Zaterdag 28 maart 2015: geen vergadering
Zaterdag 04 april tot woensdag 08 april 2015
PAASKAMP!!!!. Voor meer info: zie kampfolder.
Zaterdag 11 april 2015: geen vergadering
Zaterdag 18 april 2015: geen vergadering
Zaterdag 25 april 2015: geen vergadering
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Zaterdag 02 mei 2015: 10u00 tot 17u30
Vandaag wordt het een drukke dag! Nu het paaskamp er op zit kijken we al vooruit
naar de zomervakantie. We maken onze themakledij zodat iedereen goed voorbereid
is op het zomerkamp. Daarnaast trekken we in de namiddag het centrum in om
lekkere snoepjes te verkopen. Op die manier proberen we onze takkas aan te vullen
zodat we nog veel leuke dingen kunnen doen dit jaar. Wat moeten jullie zeker
meebrengen: een oude T-shirt die beschilderd mag worden en een lunchpakket voor
tijdens de middag.

Raksha
Scherpzinnige Hinde
Renée Mortier
Takleidster van de Teerpoten
hinde@dezwaluw.org
0473/57.14.30
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Artikel Wolven Herfstkamp 2014
Zaterdag 25 oktober
Na de eerste weken van het nieuwe schooljaar was het eindelijk weer zover, het was
weer tijd voor ons jaarlijkse Herfstkamp! We spraken zoals gewoonlijk om half 9 af op
ons terrein in Wondelgem om te vertrekken richting ons nieuwe kampterrein. Vol
enthousiasme vertrokken we naar de Warande in Kortrijk. Na een korte busrit waren
we eindelijk aangekomen. Nadat de JVG'S en de VG'S onze valiezen hadden
uitgeladen kon Phaona ons tonen waar we de volgende nachten zouden
doorbrengen. Toen iedereen zijn speelkleren had aangedaan was het tijd voor de
kampwenken. Daarbij wordt er uitgelegd aan de kinderen wat ze wel en niet mogen
doen, en de algemene regels van het kamp worden hier ook naar voor gebracht. Na
dit moment van pure concentratie had Phaona ook leuk nieuws. Dit kamp zouden we
het spel Gotcha spelen. Bij dit spel krijgt
iedereen een naam van een andere wolf en
deze moeten ze dan "vermoorden" zonder
dat een andere wolf de moord waarneemt.
Na al deze uitleg hadden onze buikjes al
serieus honger gekregen dus mochten we
onze heerlijke boterhammetjes opeten.
Toen iedereen zijn buikje rond was
besloten we dan toch om een kleine
rondleiding te doen van het terrein. Tijdens
deze rondleiding hadden de kinderen plots
een killerinstinct en de eerst Gotchamoorden vonden plaats. De allereerste
moord gaat naar Mette Expeels, die op
een subtiele manier onze Akela
vermoordde. Na deze korte wandeling was
het dan tijd voor siësta. Om 2uur was het dan tijd om het eerste middagspel van het
kamp te spelen. Het middagspel dat we gingen spelen heette Cupcake Wars. De
wolven moesten in groepjes van 3 opdrachtjes doen om geld te verdienen. Met dat
geld konden ze dan ingrediënten kopen om een taart te maken. En het spel werd nog
leuker toen we achteraf onze taart als vieruurtje mochten opeten. Op het einde van
het spel besloot de leiding dan dat de taart van het team van Muna Mann, Pauline
Van Hoecke en Quincy De Boever het mooiste was en dat zij dus het spel wonnen.
Tijdens het vieruurtje vond Bagheera dan ook dat het eens tijd was om een klein
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grapje uit te halen met onze Baloe. Baloe verliet even de groep en toen hij terug
kwam stond er voor hem een mooi bordje met slagroom te wachten, dat hard
aankwam in zijn gezicht. Voor het avondeten speelden we nog een potje voetbal
waarbij het team van Akela, Jacala en Bagheera won. Na het avondeten was het tijd
voor een klein verhaaltje met achteraf lekkere snoepjes. Toen de wolven buiten
verzameld hadden zagen ze plots Akela en Bagheera strompelend afkomen met
allemaal rare wondes. De wolven waren natuurlijk razend benieuwd dus ze vroegen
wat er aan de hand was. Toen ze zeiden dat ze besmet waren met een enorm
besmettelijk virus kwam er gelukkig een professor af die zei dat ze welgeteld 2 uur
hadden om een tegengif te maken voor het virus zodat ze het zelf niet zouden
krijgen. Nadat de wolven enorm hun best gedaan hadden voor het tegengif waren ze
allemaal immuun voor het virus en konden ze met een gerust hartje gaan slapen.
Zondag 26 oktober
OPSTAAN!!! Met dit mooie woord maakte
Phaona de kindjes wakker voor de tweede
dag van ons kamp. Na een ochtend turnles,
die voornamelijk bestond uit lopen, konden
we genieten van een stevig ontbijt om onze
dag goed beginnen. Na dit ontbijt was het tijd
om ons te wassen en onze inspectie te
maken. Zoals elke zondag op kamp zouden
we even tijd uittrekken voor een morele
opvoeding. Hierbij staan we even stil bij een
actueel onderwerp. Dit kamp besproken we
het onderwerp "uitdagingen op het internet".
Maar deze keer zou het iets anders gebeuren
dan normaal. In plaats van met de gehele
groep morele opvoeding te doen werden de
wolven in twee groepen verdeeld. Terwijl de ene groep morele opvoeding kreeg van
Phaona en Bagheera, kreeg de andere groep de techniek EHBO van Baloe, Akela,
Jacala en Kigo. Bij deze techniek kwamen we toch wat zaken te weten over de
wolven die we nog niet wisten. Zo snijdt Emile Eggermont aka Mowgli zich al bij het
scheren in de morgen, en is Mette Expeels allergisch voor brandwonden. Na de
techniek en de morele opvoeding speelde we nog een spelletje waarbij je moest
proberen alle andere wolven en de leiding uit te schakelen door ze aan te tikken met
de bal. In een spannende finale won Lukas Vermeulen uiteindelijk van Bagheera. Na
dit spannende spel gingen we lekkere patatjes gaan eten en daarna een siëstatje
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doen. Na de siësta wouden we toch eens testen of de wolven wel goed opgelet
hadden bij de techniek van deze morgen dus deze middag zouden we het grote EHBO
spel spelen. Hierbij worden de wolven verdeeld in 3 groepen. Een groep van de
ambulanciers, een groep dokters en een groep slachtoffers. De slachtoffers zouden
dan ergens op het terrein een accident gaan naspelen, en daarna melden ze dit
accident dan bij de ambulanciers. De ambulanciers zouden dan zo rap mogelijk de
slachtoffers gaan halen en naar de dokters brengen voor verzorging. Toen alle wolfjes
dan toch getoond hadden dat ze toch wel wat hadden opgestoken van de techniek
verdienden ze wel een lekkere koek bij het vieruurtje. Na het vieruurtje speelden we
nog een spelletje rugby waarbij het team van Akela won. Voor we het wisten was het
alweer tijd voor het
avondeten gevolgd met een
eenheidszangles
geleid
door onze geliefde Phaona.
Achteraf volgde alweer een
spannend verhaald gevolgd
door lekkere snoepjes. Na
de kantine wouden de
wolven een spel gaan
spelen maar dat idee werd
onderbroken door het
bezoek van 4 prinsessen die
ruzie aan het maken waren. De 4 prinsessen waren ruzie aan het maken omdat ze
allemaal in het bezit waren van voorwerpen die een andere prinses wou hebben.
Uiteindelijk besloten de wolven om zich te verdelen in 4 groepen en elke groep kreeg
1 prinses al groepsverantwoordelijke. Dan moesten ze de voorwerpen gaan stelen uit
het kamp van de andere prinsessen tot wanneer ze alle voorwerpen hadden die hun
prinses nodig had. Bij het bewaken van het kamp van Pinguïna kreeg Anna Meyskens
enorm veel stress omdat ze zich steeds inbeeldde dat er wolven aankwamen maar
uiteindelijk bleken het JVG'S te zijn. Ook de andere teams hadden goede verdedigers.
Zo was Maxim Sleypen het geheime wapen van Akela haar team. Uiteindelijk won
het team van Pinguïna. Voor het slapengaan namen we nog even de tijd om Mirthe
Lermytte en Pauline Van Hoecke te feliciteren met het behalen van hun wolfje. Na
deze drukke dag konden we vredig in ons bedje kruipen voor een goede nachtrust.
Maandag 27 oktober
Op deze zonnige ochtend werden we gewekt door onze Baloe. Na alweer een stevige
turnles konden we gaan genieten van een lekker ontbijtje. Zoals elke dag moesten we
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ons eerst wassen en onze inspectie doen voor we aan de leukere zaken konden
beginnen. Toen alle bedjes mooi waren opgemaakt en iedereen terug fris rook was
het tijd om onze sportschoenen aan te trekken en eens te tonen aan de leiding hoe
snel de wolven wel niet zijn. De wolven moesten 60 meter, 100 meter en 400 meter
lopen. Hier volgen de beste resultaten:
Plaats

60m (1e en 2e jaars)

100m (3e jaars)

400m (iedereen)

1e

Anna Meyskens
11” 30

Leon Demey 19”
Emile Eggermont
19”

2e

Aline Despriet 11”
40
Matthew De
Schryver 11”90
Lara Coppens
11”90

Pauline Van
Hoecke 19”10
Rigo De Bruecker
19”60

Anna Meyskens
1’32”
Pauline Van
Hoecke 1’32”
Jonas Van Troys
1’40”
Leon Demey 1’41”

3e

Na deze inspanning vond de leiding dat de
wolven zicht mochten uitleven op de speeltuin.
De speeltuin was al rap verleden tijd toen de
wolven een klein vijvertje ontdekten waar ze
dan allemaal gezellig in konden pootje baden.
Na het lopen en het verfrissen van de voetjes
hadden we allemaal enorme honger en we
waren dan ook blij er vandaag spaghetti op het
menu stond. Iedereen had zijn buikjes goed
rond gegeten dus we hadden allemaal wel nood
aan een kleine siësta. Als middagspel werden de
wolven uitgedaagd om zo een groot mogelijk
drugslab te bouwen. Dit deden ze door
opdrachten te doen en zo geld te verdienen
waarmee ze dan een lab en drugs konden kopen. Bij de vragen bleek al snel dat
Matthew De Schryver zijn sterkste vak niet aardrijkskunde is. Bij de vraag om 2
Afrikaanse landen op te noemen zei hij vol overtuigen Amerika en India. Ochja
iedereen maakt fouten eh :) . Uiteindelijk bleken Mowgli en Karel Boogaerts het
meest gedreven in het uitbouwen van hun drugslab en ze wonnen het spel. Na
alweer een geslaagd middagspel en een lekker vieruurtje hadden we allemaal zin om
nog eens een spelletje voetbal te spelen. Maar deze keer gingen we de boel wat
spannender maken. De leiding zou zich verdelen als volgt: de meisjesleiding tegen de
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jongensleiding. De leiding koos dan elk om toer welke wolf ze in hun team wouden
hebben. De meisjesleiding bleek dan toch een goed team te hebben gekozen en ze
waren waardige tegenstanders voor het jongensteam. Uiteindelijk werd de stand 1-1.
Na het uitputtende potje voetbal konden we lekker gaan smullen van onze
boterhammen alweer gevolgd door een eenheidszangles deze keer geleid door
Okapi. Voor de wolven hun snoepjes mochten opeten was het nog tijd voor een
spannend verhaal van Bagheera. Voor het avondspel van vandaag zouden de wolven
eens wat tactischer moeten gaan denken, we zouden namelijk kwartet spelen. De
wolven werden verdeeld in 4 groepen en moesten dan vragen oplossen over
technieken. Als ze de vraag juist hadden dan kregen ze een leventje. Als ze dan 3
leventjes hadden dan mochten ze bij een andere groep een kaartje gaan vragen en zo
een kwartet te proberen bekomen. Na afloop won het team van Kigo met 5
kwartetten, op de tweede plaats eindigde het team van Baloe met 3 volledige
kwartetten. Na twee uur in de koude te hebben gespeeld waren we allemaal moe en
waren we dan ook blij toen we in ons warm bedje mochten.
Dinsdag 28 oktober
Deze morgen werden we gewekt door Akela. Na alweer een pittige ochtendturnles
en een goed ontbijt was het tijd voor de dagelijkse routine van het wassen en het
maken van onze inspectie. Aangezien we gisteren enkel de tijd hadden om het lopen
af te werken moesten we vandaag dus deel twee doen en dat was hoog- en
verspringen.
Plaats
1e
2e
3

e

Verspringen
Emile Eggermont 215cm
Karel Boogaerts 213cm

Hoogspringen
Emile Eggermont 95cm
Anna Meyskens 90cm

Anna Meyskens 208cm

Karel Boogaerts 85cm
Leon Demey 85cm
Maxim Sleypen 85cm

Hieruit bleek dat we toch enkele sportieve wolven hebben. Maar de tijd vliegt voorbij
zonder je het door hebt dus het was al rap tijd om te eten. Naarmate het kamp
eindigde worden we ook allemaal al wat sneller moe dus we waren allemaal blij toen
het tijd was voor siësta. Na één uur platte rust was het tijd voor het laatste
middagspel van het kamp. Het spel dat we gingen spelen heette Alhambra, alweer
een tactisch spel. De wolven moesten in groepjes van 3 opdrachten doen en vraagjes
oplossen om zo kaartjes te verdienen met een bepaalde waarde. Als ze van hetzelfde
kleur genoeg kaartjes hadden konden ze een paleis of een toren bouwen om zo hun
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rijk uit te bouwen. Het groepje met het grootste rijk op het einde van het spel was
gewonnen. Door het koude weer wou het groepje van Mette Expeels, Elisabeth
Meersseman, Esther-Roos Hoflack en Warre Deleu maar al te graag een levend
deken zijn voor Phaona, in ruil voor wat kaartjes natuurlijk. Het groepje van Leon
Demey, Mowgli en Matthew De Schryver won uiteindelijk. Het groepje van Milan
Van de Geuchte, Stern De Hoon en Lou Dezutter werd tweede. Tijdens het vieruurtje
vroegen de wolven al snel om een
rematch van de voetbalmatch van
gisteren dus na een koekje en een
bekertje frisse melk was iedereen
klaar om er weer volledig voor te
gaan. Vol goede moed begonnen de
twee teams aan de match, toen we
ongeveer halfweg waren zijn Das en
Guppy even de teams komen
versterken. Elke team had zo zijn
topspelers zo had het meisjesteam
Leon Demey, Rigo De Bruecker, Matthew De Schryver en Mowgli als topspelers, en
het jongensteam Matisse Dewever en Karel Boogaerts. Uiteindelijk heeft het jongens
team "eerlijk" gewonnen. Na de vermoeiende rematch konden we weer van onze
boterhammetjes gaan genieten, gevolgd door de laatste eenheidszangles van het
kamp. Deze keer geleid door Agame. De wolven waren zo gebeten door het verhaal
van Bagheera van de dag ervoor dat ze erop stonden dat hij het vervolg zou vertellen.
Na het vervolg van het spannende verhaal konden de wolven nog wat genieten van
lekkere snoepjes. Achteraf wou Bagheera de wolven wat bijleren over de sterren,
maar dat plan werd al rap verstoord toen ze een lijk vonden in het bos. Al snel kwam
de politie ter plaatse en vroegen ze de wolven om hulp. Het was al rap duidelijk dat
de moordenaar een crimineel was die net ontsnapt was uit de gevangenis. Na een
spannende zoektocht werd de crimineel opgepakt en konden de wolven gaan slapen
als helden. Ik wil toch nog even melden dat Baloe een puike prestatie als hond heeft
neergezet.
Woendag 29 oktober
Voor deze laatste ochtend werden we opgeroepen door Jacala. Deze ochtendturnles
was niet zo intensief als anders omdat we op tijd moesten klaar zijn met het inpakken
van onze bagage. Na een snel ontbijtje begonnen we er dus aan. De valiezen
inpakken, de kamers vegen, de bedden af trekken. Alle wolven droegen hun steentje
bij waardoor wij dus op een record tempo klaar waren. We hadden nog wat tijd over
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dus mochten de wolven nog wat vrij spelen. Vrij spel blijkt voor de leiding ook een
goed moment te zijn om nog dingen te ontdekken over de wolven. Zo ontdekten we
dat Milan Van de Geuchte zijn eigen youtube-account heeft, waarop je zijn muzikale
skills kan zien. Dus allemaal surfen naar milan vdg! Na het vrij spel mochten we
genieten van een heerlijke pitta, en al snel was het tijd om op de bus te stappen
richting Wondelgem. Na alweer een korte busrit konden we onze mama en papa in
de armen vallen en beginnen vertellen over het hele leuke kamp.
Om af te sluiten wil ik nog even de stam bedanken om elke dag voor ons lekker te
koken voor en om er voor te zorgen dat wij onze buikjes goed rond konden eten. Ook
wil ik natuurlijk de eenheidsleiding en de andere leiding bedanken om dit kamp
mogelijk te maken en er voor te zorgen dat het enorm leuk was.
Uw verslaggeefster ter plaatse,
Bulle
Vleiende Pinguïn
Yanne Mortier
Hulpleidster Wolven
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Programma Wolven
Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet Mees vooraf
te verwittigen.
Zaterdag 20 december 2014: geen vergadering
Zaterdag 27 december 2014: geen vergadering
Zaterdag 03 januari 2015: geen vergadering
Zaterdag 10 januari 2015: 14u00 tot 17u30
We starten het nieuwe jaar met een rustigere vergadering. Vandaag houden we een
gezellige filmnamiddag.
Meebrengen: dikke jas + €1
Zaterdag 17 januari 2015: 14u00 tot 17u30
Door al dat studeren is de creativiteit van de leiding wat uitgeblust. Het is vandaag
aan jullie om een leuk spel te maken. Maar eerst zullen jullie leren hoe dat moet.
Meebrengen: dikke jas + €1
Zaterdag 24 januari 2015: 14u00 tot 17u30
Stretch die benen al maar, want vandaag leren we de dans van Baloe en de dans van
Shere Khan. Verder gaan we ook veel spelen.
Meebrengen: dikke jas + €1
Zaterdag 31 januari 2015: geen vergadering
Zaterdag 07 februari 2015: 10u00 tot 17u30
Samengevat in 1 woord: plons! Afspraak om 10h aan zwembad Rooigem (Peerstraat
1, 9000 Gent). Daarna trekken we naar de Wondelgemse bossen en spelen een groot
bosspel.
Meebrengen: Zwemgerief + lunchpakket + tram-/buskaart + € 5 + dikke jas
Zaterdag 14 & 21 februari 2015: geen vergadering
Zaterdag 28 februari 2015: 14u00 tot 17u30
We herdenken de stichter van de scouts, Baden Powell. We spelen ook veel
spelletjes.
Meebrengen: dikke jas + €1
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Zaterdag 07 maart 2015: 10u00 tot 17u30
Vandaag neemt Kigo ons op sleeptouw. We zullen ons moeten laten verrassen.
Meebrengen: lunchpakket + dikke jas + tram- of buskaart + €1
Zaterdag 14 maart 2015: 14u00 tot 17u00!
Ooit al eens verloren gelopen? Dat was dan je laatste keer, want we leren vandaag
onze weg vinden met een kaart en kompas.
Meebrengen: €1 + regenvest.
Zaterdag 21 maart 2015: 14u00 tot 17u30
- - / - - - / ° - ° / ° ° ° / ° Als je dit kan ontcijferen, weet je al waar we het vandaag over
zullen hebben.
Meebrengen: jas + €1
Zaterdag 28 maart 2015: geen vergadering
Zaterdag 04 april tot woensdag 08 april 2015
PAASKAMP!!Voor meer info: zie kampfolder.
Zaterdag 11 april 2015: geen vergadering
Zaterdag 18 april 2015: geen vergadering
Zaterdag 25 april 2015: geen vergadering
Zaterdag 02 mei 2015
10h – 17h30. De oudsten (3e jaars) gaan vandaag op fietstocht. Breng dus zeker een
fiets mee die volledig in orde is (remmen!). De andere Wolven spelen leuke spelletjes
in de Blaarmeersen en kunnen technieken afleggen voor hun eerste en tweede ster.
Meebrengen:
1e en 2e jaars: lunchpakket + zwemgerief (indien goed weer) + €1 + tram-/buskaart
3e jaars: fiets (volledig in orde) + lunchpakket + zwemgerief (indien goed weer) + €1
Akela
Correcte Mees
Emilia Jacob
Takleidster van de Wolven
mees@dezwaluw.org
Tel.: 0472/33.20.27
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Artikel JVG's Herfstkamp 2014
Zaterdag 25 oktober
De herfstvakantie is aangebroken
en dus ook het herfstkamp. Niet
tegenstaande
het
nieuwe
kampterrein dichter bij Gent
gelegen was vertrokken we toch
even vroeg als anders. Na een
korte busrit van 40 minuten
kwamen we op het terrein aan. De
JVG’s stonden te trappelen om het
terrein te verkennen, maar dit zou
nog even moeten wachten, want
net zoals elk klein kamp openen
wij met een stevige tocht. Nadat iedereen zijn bedje geïnstalleerd had konden we
vertrekken op tocht. Het eerste punt was recht door het stad en ging zeer vlot. Op
het tweede punt mochten de JVG’s hun zelfgemaakt lunch pakket verorberen om
daarna weer goed te kunnen stappen. Het tweede deel van de tocht bleek helemaal
niet zo gemakkelijk te zijn als het eerste. De azimut verliep zeer langzaam aangezien
die recht door een dichtbebost gebied ging. Maar de meeste patrouilles kwamen min
of meer juist uit. Tijdens de tocht werden er opdrachten meegegeven om tussen
twee punten op te lossen. Een van die opdrachten bestond uit het schatten van de
leeftijd van de JVG leiding. Hierbij kwamen er nogal vreemde cijfers uit de bus: zo was
Fret 32 jaar oud, Katta en Arasari waren minstens 27 jaar. Het was een lange, lastige
tocht en we kwamen maar net op tijd aan om onze voeten onder tafel te schuiven.
Velen keken uit naar de traditionele spaghetti, maar die was er niet. Het was worst
met spinaziepatatten. Ik verzeker je na zo’n tocht smaakt alles even goed als
spaghetti. Na het avond eten was er jammer genoeg geen tijd meer voor zangles. Die
avond gingen we een klein spelletje spelen om het nieuwe terrein te leren kennen.
Dit gebeurde helaas in de donker, maar het grootste deel van het terrein werd toch al
verkend. De JVG’s kregen eerst 15 minuutjes om het terrein schetsmatig op hun blad
neer te tekenen. Daarna kregen ze een plaats aangewezen op hun kaartje waar een
leider moest zitten. Eenmaal ze de leider gevonden hadden kregen ze een opdracht
om punten te verdienen. Het groepje van Margot Despriet won dit spel. De JVG’s
gingen een half uurtje vroeger naar bed en mochten nog wat napraten. Om 22 uur
gingen de lichten uit.
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Zondag 26 oktober
De JVG’s werden gewekt en kregen een
turnles van Okapi, waarna het ontbijt ons
stond te wachten. Heerlijke chocomelk met
rozijnen brood. Ook al waren we hier nog
geen volledige dag toch was een inspectie
zeker nodig. Vooral bij de jongens was het al
een stal. Na de inspectie was het tijd voor de
morele opvoeding. Deze zou dit keer gaan
over ‘Gamen’. Welke invloed op schoolwerk
heeft gamen? Als je niet overdrijft, is gamen
dan zo slecht? De discussie brak al snel los en
de conclusie was duidelijk: ‘Je kan gamen,
maar met mate’. Na de morele opvoeding
werden er enkele kleine spelen gespeeld en
konden we aanschuiven voor het middagmaal. Na het middag eten was het tijd voor
de eerste siësta. Allemaal weer goed uitgerust en klaar voor het middagspel Mafia
Wars. De JVG’s werden in 4 families opgedeeld en moesten proberen zo rijk mogelijk
te worden. Dit konden ze doen door andere groepen te tikken/beroven. Je kon ook
gebouwen en jobs kopen/verdienen. Joshua Naessens gaf zich volledig en werd
hierdoor al snel rijk dit liet Gilles Dewever niet zomaar gebeuren en zo verloor hij
bijna al zijn geld. De groep van Gilles Dewever won uiteindelijk dit spel. Na het
vieruurtje werd de techniek sluipen gegeven. BASTOS GS, apen gang,
kattensluipgang, enzovoort. Na het avond eten kregen we een zangles van Impala. Na
het gezang kregen de JVG’s Fruittela’s als kantine. Bij deze vond Leon Tack het niet
nodig om het papiertje eraf te halen en at deze met papier en al op. Het avondspel
genaamd ‘Got to find’em all’ ging als volgt: De JVG’s werden in 4 groepen opgedeeld
met elk een groepsleider (Arasari, Fret, Katta en Ara). Elke groep had een kamp en
moest handtekeningen verzamelen door een ander kamp binnen te sluipen. Als er 3
handtekeningen verzameld waren, kon je naar de centrale post gaan. Daar kreeg je
30 seconden om rond te lopen en mensen te tikken. Per getikte JVG kreeg je een
punt. Jammer genoeg hadden we het al snel door als er vals gespeeld werd. Zo had
Tibault Versavel meer dan 27 mensen getikt. Blijkbaar liepen er ook wolven in het
bos en had hij enkele wolven meegerekend. Het spel werd uiteindelijk gewonnen
door de groep van Ara met 190 punten. Op de tweede en derde plaats volgden de
groep van Arasari met 154 punten en Fret met 129 punten. Na het avondlied was het
tijd om te slapen.
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Maandag 27 oktober
De JVG’s werden gewekt en kregen een
aerobic turnles van Ara. Na deze eerder
vermoeiende turnles gingen de JVG’s
ontbijten, gevolgd door inspectie die al
stukken beter bleek te zijn dan de dag
ervoor.
Hierna
werd
de
techniek
commandokoord & apen-brug gegeven.
Margot Despriet vond het hierbij leuker om
rond het touw te draaien i.p.v. erop te gaan
liggen. Iedereen raakte er over, maar bij de
ene al wat sneller dan bij de andere. Bij de
apen-brug slaagde Saar Lermytte er niet in
om de XI en de AY techniek te
onderscheiden. (Het touw op grootkamp is
wel 4 keren zo lang. Wees dus
gewaarschuwd!). Er was een beetje
vertraging op het middageten waardoor we
nog enkele kleine spelen konden spelen. Er
werd tikkertje-slinger gespeeld waarbij
iedereen die getikt werd in één slinger hand
in hand stond. Op het fluitsignaal mocht de hele groep overlopen. Alleen het uiteinde
van de slinger had handen vrij om mensen te tikken. Het concept ging er nogal
moeilijk in bij Ramon Demey die gewoon in het midden bleef staan en verschillende
mensen gewoon niet kon tikken omdat hij op de verkeerde plaats stond. Er werd ook
nog tussen-4-vuren gespeeld. Na het middag eten was er niet veel tijd meer om nog
siësta te nemen. Degene die hun hoed nog niet behaald hadden, kregen nu wat tijd
om de vereiste proeven af te leggen. Na deze korte test konden de JVG’s in UFormatie wachten op de uitleg voor het middagspel. Maar die kwam er niet. Er
kwamen enkel 4 heksen al ruziënd op de JVG’s af. Zij hadden een groot probleem, ze
moesten een feest geven maar wisten niet bij wie het zou doorgaan. Ze besloten dus
om de hulp van de JVG’s in te schakelen. De JVG’s werden verdeeld onder de 4
heksen en kregen een checklist voor het feest: pompoenen kerven, slingers maken,
heksencocktails maken, muziek instanties kopen, piñata’s maken, maskers maken en
een menukaart opstellen. De groep van Simon Verschelden, Maité Van Laere, Marie
Eggermont, Gil Declercq, Robbe Verschelden en Kieth De Schryver waren de helft
van hun voorwerpen al verloren tegen het einde van het spel. Het feest zou dus al
zeker niet doorgaan bij de heks Wrattenkin. De groep van Ramon Demey, Gilles
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Dewever, Amelie Michiels, Merel Geyskens, Tenzin Hoflack, Benjamin Meersseman
en Seppe Bovyn maakten de mooiste feestversiering. Het feest ging dus door bij heks
Dikke Teennagel. Na het vieruurtje was het tijd om eens te bewijzen wie nu wel de
snelste of meest sportieve was. We gingen namelijk sportproeven doen. Er werd 100
meter sprint gedaan en 400 meter lopen. Seppe Bovyn had hierbij niet de motivatie
om het wereldrecord te verbeteren en deed dit allemaal op zijn dooie gemakje. De
winnaar op de 100 meter sprint waren op de 3de plaats Marthe Theunissen met
15.05 seconden, op de 2de plaats Gilles De Wever met 14.74 seconden en op de 1ste
plaats met 14.35 seconden Simon Verschelden. Proficiat! Bij de 400 meter lopen
kwam Keith De Schryver op de 3de plaats te staan met 1 minuut 24 seconden gevolgd
door Gilles Dewever op de 2de plaats met 1 minuut 20 seconden. De winnaar was
opnieuw Simon Verschelden met 1 minuut en 10 seconden. Hoogspringen en
verspringen waren voor een andere keer want het was etenstijd. Na het avond eten
gaf Okapi een zangles aan de gehele
eenheid. Daarna konden de JVG’s hun
avondkledij aantrekken en in U-Formatie
staan om opnieuw de uitleg te krijgen voor
het avondspel. Maar die kwam er wéér
niet. Plots kwam heks Dikke Teennagel
afgelopen op de JVG’s. Zij kwam vertellen
dat het feest helemaal in het honderd
gelopen was en dat de andere 3 heksen
helemaal gek geworden waren door de
snoepjes op het feest. De JVG’s legden een
hele weg af om de gekke heksen tegen te
houden. Hierbij kwamen ze Hermelien,
Ron en Harry Potter zelf tegen. Zij hielpen
de JVG’s goede heksen te worden en te
kunnen omgaan met een magie. Zo
werden er toverstokjes gemaakt en
spreuken aangeleerd. Na wat oefenen waren de JVG’s klaar om de gekke heksen te
bestrijden. Zo gezegd, zo gedaan. Maar net als je dacht dat alles afgelopen zou zijn
veranderde heks Dikke Teennagel in Voldemort. De JVG’s versloegen ook Voldemort
en konden nu gerust gaan slapen. Of toch niet?
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Dinsdag 28 oktober
Vandaag werden de JVG’s gewekt door Dingo die ook de turnles gaf. Hierbij werd er
blijkbaar iets te veel gelopen voor het tijdstip. Na de dagelijkse routine van het ontbijt
en de inspectie werd er opnieuw een techniek gegeven. Vandaag zou dat de techniek
vuren zijn (de favoriete techniek van de jongens). Na de uitleg van Ara en Arasari hoe
je nu precies zo’n vuur maakt en nog
belangrijker hoe je het dooft konden de
JVG’s zelf aan de slag. Per patrouille
werden er 1 à 2 vuurtjes gemaakt waarop
er een eitje moest gekookt worden. Er
werd eerst gedacht de er bijna geen hout
gevonden ging worden, maar al snel bleek
het tegendeel waar. De Pl’s stuurden hun
patrouilleleden het kleine bos in op zoek
naar geschikt hout zoals ze geleerd hadden.
Al snel branden de vuurtjes bij alle
patrouilles. Alleen bij de Luipaarden ging dit
iets moeizamer dan bij de rest. Ook de
leiding maakte een vuurtje en kookte ook een aantal eitjes. Nadat iedereen zijn hard
of zacht gekookt eitje opgegeten had, moesten de JVG’s alles opruimen en mocht je
niets meer merken van de vuurputjes. Deze middag was het wel prijs: Spaghetti! En
daarna was er wel tijd voor een stevige siësta. Het middag spel was dit keer een
beetje anders dan normaal. Eerst moesten de JVG’s een uur lang opdrachtjes
uitvoeren bij alle leiding. Het was de bedoeling dat ze zoveel mogelijk geld
verzamelden om dan in het tweede uur extra ingrediënten te kunnen kopen voor de
Petitbeurre-taart te versieren. Tijdens de uitleg slaagde Katta er niet in om het woord
ingrediënten juist uit te spreken. Het leek meer op: Indegriënten of Ingedriënten.
Nadat de taart gemaakt en versierd werd, kwam de leiding punten geven voor de
mooiste taart. De groep met de disco-taart had de creatiefste versiering en won
daarom ook dit spel. Deze taart was dan ook direct het vieruurtje. Enkele minuten
daarna moesten er nog sportproeven afgelegd worden. Met een buik vol met
zoetigheden ging dit echter niet zo vlot. Seppe Van de Walle, Mel Van Rompay en
Marthe Theunissen behaalden toch bij het hoogspringen 1,05 meter en hebben
daarmee een gedeelde eerste plaats. Er was jammer genoeg geen tijd meer voor het
verspringen omdat het eten al op ons stond te wachten. Na het avondeten kreeg de
hele eenheid een zangles van Agame. Bij het avondspel zouden de JVG’s Walter
White, Jessie Pinkman en Gustavo Fring helpen met drugs maken. Walter heeft
namelijk kanker, maar kan zijn ziektekosten niet betalen en heeft hiervoor de hulp
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nodig van de JVG’s. Nadat iedere groep alle ingrediënten verzameld had konden de
zakjes gemaakt worden en daarna verkocht. Het verkopen in het bos bracht veel geld
op zeker genoeg om Walter White’s ziekte te kunnen behandelen, maar tijdens het
verkopen waren er een aantal JVG’s gevangen genomen door de politie. Plat leggen
dan maar. Nadat alle JVG’s terug vrijgelaten waren en Walter en Jesse vertrokken
waren gingen de JVG’s slapen. Dit was jammer genoeg al weer de laaste volledige dag
vol spel en plezier.
Woensdag 29 oktober
Deze woensdag begonnen we met een korte turnles en een snel ontbijt omdat de
hele bouw moest opgekuist worden. Er was dus geen tijd voor inspectie of wassen,
maar wel om de valiezen te pakken. Eenmaal dit gebeurd was, stelde Okapi een
kuisploegje samen om de kamers op te kuisen. Terwijl dit door de enthousiaste
vrijwilligers werd uitgevoerd, werkten de andere JVG’s het verspringen af dat de dag
ervoor niet gebeurd was. Thibault Versavel kwam hier op de eerste plaats terecht
met een afstand van 2m83
gevolgd
voor
Marthe
Theunissen met 2m76. Op de
derde plaats was het zeer nipt
tussen Mel Van Rompay met
2m50 en Simon Verschelden
met
2m55.
Na
de
sportproeven hadden we nog
veel tijd over om kleine
spelletjes te spelen tot aan het
middageten.
Er
werd
gevoetbald door de jongens en
Marthe Theunissen. De meisjes verkozen Chinese voetbal. Na de overheerlijk pita
moesten er alleen nog evaluaties geschreven worden. Aangezien dan de eerste
regendruppels van het kamp uit te lucht vielen, hebben we dit binnen gedaan. Alle
valiezen werden al snel op de bus geladen. Klaar om te vertrekken!
Dat was het dan alweer. Een zeer leuk kamp achter de rug! Bekijk alle foto’s op de
website en tot op de volgende vergadering. Ik zou graag nog de stam bedanken voor
het lekkere eten en de eenheidsleiding voor de perfecte organisatie van het kamp.
Uw verslaggever ter plaatse,
Berekende Dingo
Hulpleider JVG’s
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Programma Jongverkenners-Jonggidsen
Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te geven
aan Fret (fret@dezwaluw.org of 0484/03.09.64).Vergeet bij vergaderingen vanaf 10
uur je lunchpakket niet. Koeken en cola zijn elke vergadering aanwezig aan de
democratische prijs van 50 cent.
Elke laatste vergadering van de maand openen en sluiten we in Wondelgem! Dit
zodat we wat meer op ons terrein kunnen zijn. Geef een seintje indien dit niet zou
lukken.
PS: standaard inbegrepen in de vergaderingen zijn een hoop spelletjes.
Zaterdag 20 december 2014: geen vergadering
Zaterdag 27 december 2014: geen vergadering
Zaterdag 03 januari 2015: geen vergadering
Zaterdag 10 januari 2015: 14u00 tot 17u30
De eerstevergadering van 2015, tijdomte kijken hoe het gesteld is met
onscreatievebrein. We gevenvandaag deaanzet tot het behalen van de badge
creativiteit.Omtrent materiaal volgternogeen mail, voor de rest hebbenjullieenkel50
centnodig.
Zaterdag 17 januari 2015: 14u00 tot 17u30
Hopelijk kunnen we genieten van sneeuwval en kunnen we spelletjes spelen in de
sneeuw, anders spelen we gewoon spelletjes.
Zaterdag 24 januari 2015: 14u00 tot 17u30 (OPENEN EN SLUITEN IN WONDELGEM)
Vandaag nog eens een belangrijke kamptechniek namelijk Morse, we zien ook het
internationaal alfabet. Spits dus allen je oren en neem allemaal je bril mee zodat je
goed kan opletten.
Zaterdag 31 januari 2015: geen vergadering
Zaterdag 07 februari 2015: 10u00 tot 17u30
Trek allen jullie goede stapschoenen aan en zet je hoed op want we gaan op tocht
vandaag. Vergeet dus jullie buskaart/abonnement niet, kaartleesmateriaal en
lunchpakket!!
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Zaterdag 14 februari 2015: geen vergadering
Zaterdag 21 februari 2015: geen vergadering
Zaterdag 28 februari 2015: 14u00 tot 17u30 (OPENEN EN SLUITEN IN WONDELGEM)
Traditiegetrouw herdenken we vandaag de oprichter van de scouts uiteraard spelen
we ook spelletjes uit de tijd van toen.
Zaterdag 07 maart 2015: 10u00 tot 17u30
Tijd om nog eens aan badgenwerking te doen. Neem allemaal jullie sportgerief mee
want we gaan vandaag onze badge atleet afleggen. Neem jullie buskaart mee en
lunchpakket.
Zaterdag 14 maart 2015: 14u00 tot 17u00!
Patattenzakknoop, tentharing, losse strop, Jap tijd om de knopen nog eens te
herhalen, zorg dus dat je allemaal present bent en kom jullie fingerspitzengefühl
ontwikkelen. Vandaag is het trouwens beenhespavond dus we sluiten wat vroeger af.
Zaterdag 21 maart 2015: 14u00 tot 17u30 (OPENEN EN SLUITEN IN WONDELGEM)
Misschien wel dé belangrijkste techniek die je leert in de scouts zien we vandaag:
EHBO!! We zijn op terrein dus ook dé moment om technieken af te leggen, zelfs
EHBO als je dat op voorhand laat weten.
Zaterdag 28 maart 2015: geen vergadering
Zaterdag 04 april tot woensdag 08 april 2015
Paaskamp!!! Meer info volgt in de kampfolder
Zaterdag 11, 18 & 25 april 2015: geen vergadering
Zaterdag 02 mei 2015: ultra-superspannende verrassing! Meer info volgt.
Actieve Fret
Sam Bastiaens
Takleider JVG's
fret@dezwaluw.org
0484/03.09.64
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Artikel VG’s Herfstkamp 2014
Zaterdag 25 oktober
Iedereen stond mooi op tijd op het terrein, zelfs de Stroo’s. De valiezen werden snel
ingeladen en met veel zin in kamp vertrokken we richting Kortrijk. Bijna niemand had
dit nieuwe terrein al gezien, dus de verwachtingen stonden gespannen. Het was dan
ook heel anders dan we gewend waren… Na een korte busrit kwamen we toe en nam
Bunzing ons mee op een klein verkenningstochtje. De boterhammetjes werden
verorberd, de verboden spullen moesten jammer
genoeg worden afgegeven en dan was het tijd
voor de eerste siësta van het kamp. De jongens
en meisjes sliepen apart in grote kamers. Die
eerste siësta was voor de gidsen dan ook de
ideale gelegenheid om eens bij te praten over de
laatste roddels. Zo werden onder andere een
aantal nieuwe liefdes besproken (er worden geen
namen genoemd). Ook Leeuw werd aan een
kruisverhoor onderworpen in de korte tijd dat hij
de kamer binnenkwam. Aangezien de jongens
ook een bezigheid nodig hadden besloten ze
maar hun eigen hoerenkot te openen.
Tijd voor het eerste middagspel. Ebola! De bedoeling was met zoveel mogelijk
opdrachten geld te verdienen om bescherming te kopen zoals bijvoorbeeld een
haarnetje of een mondmaskertje. In de laatste ronde slaagde Fennek er als enige in
droog te blijven en dus niet besmet te geraken. Hij won het spel, maar toch moet
Caraya ook even vermeld worden. Hij was ondanks zijn verwoede pogingen toch wel
de slechtste van de besten.
Hierna werd er nog een potje pang, ninja en kanon gespeeld. Dat laatste leverde een
serieuze botsing op waardoor zowel Helena als Fitis met een doos diepvriespizza
tegen hun gezicht rondliepen. De eerste zangles van het kamp was er eentje met
alleen de vg’s. Heel gezellig, ook al werden bepaalde aanvragen genegeerd… Als
avondspel speelden we GTA Uverpuurt. Voor de oudsten onder ons was dit al een
gekend spel maar dat maakte het zeker niet minder leuk, integendeel. De twee
maffiabazen waren Vos en Fennek. Het liep een tijdje gelijk op, maar toen kreeg de
maffiafamilie van Fennek de overhand. Door het meeste cafés te kopen en leden van
de andere familie te vermoorden, werd hij voor de tweede keer die dag uitgeroepen
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tot winnaar. Na een leuke eerste dag kropen we in ons bed om lekker te gaan slapen.
Of dat dachten we toch…
Zondag 26 oktober
Opstaan! Alleen niet om acht uur zoals gewoonlijk,
maar om kwart voor vier! Ondanks het extra uurtje
slaap zagen we toch niets anders dan vermoeide
gezichtjes. Een uurtje later waren alle vier de
patrouilles vertrokken. Al snel liep er een en ander
fout bij de Pythons, maar Caraya wist dit te
verklaren doordat er gefoefeld zou zijn op de
kaart. Kruispunten die niet kloppen? Geen probleem, ze hebben gewoon gefoefeld
met de weg… Iedereen keek uit naar het ontbijt dat pas heel laat gepland stond, want
stappen met hongerige magen is geen pretje. De azimut was voor sommigen een heel
avontuur. Er moest een heel klein stukje tussen de koeien worden gelopen. Zowel
Jana als Kameleon vonden dit niet zo leuk aangezien zij de beesten maar eng vonden.
Kameleon besloot daarom maar om gewoon snel naar de overkant te lopen. Hij had
alleen niet voorzien dat een grote plas modder en koeienstront wel eens heel glad
kon zijn, en al snel lag hij er in. Anderen probeerden eerst de plas te ontwijken en
door een varkensboerderij te lopen. Er lag een varkentje buiten zo dood als het maar
kon, toch zei Meganne dat het misschien wel gewoon aan het slapen kon zijn. Helaas,
het was echt dood.
Er kon eindelijk begonnen worden aan het langverwachte middagmaal. Fishticks! Dit
smaakte bij de meesten wel, ook al moesten ze worden gebakken zonder boter. De
patatjes en tomaten gingen er vlot in. Misschien wel te vlot, want alweer was er niet
erg veel. Hierna vertrokken we met goede moed. De laatste punten waren immers
richting het kampterrein. Of dat dachten de Pythons toch… Na een half uurtje
stappen was Agoeti er rotsvast van overtuigd dat hij al voorbij de helft van zijn punt
was. Een vol uur later, nadat de andere patrouilles al waren toegekomen op het
terrein, waren ze echter nog steeds aan het stappen langs het water. Wat ergens ook
wel logisch is als er een omweg van drie kilometer wordt gemaakt… Doodop kwamen
ze toe en de warme douches waren voor iedereen heel welkom na deze lange dag. Ik
wil toch nog even de mede-gidsen bedanken voor het maken van de inspectie tijdens
het incidentje met Leeuw. Na de zangles werd er geen avondspel meer gespeeld,
omdat we allemaal vroeg in ons bed mochten kruipen, zodat we er morgenvroeg
weer konden invliegen.
Proficiat aan Amber! Zij mag vanaf nu ook haar hoed dragen.
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Maandag 27 oktober
Toen we eenmaal buiten stonden werd duidelijk van wat velen onder ons waren
wakker geworden. Vanaf vandaag hadden we het gezelschap van de
speelpleinwerking. Hier zaten toch een paar felle bekjes tussen. Zo bedreigden ze
Amber door te zeggen dat ze “boelepaté” van haar zouden maken. Maar voor de rest
hadden we er niet echt last van. Tijdens de inspectie onthulde Flicka dat Patrick niet
wil zwemmen. De grote vraag was natuurlijk wie (of wat) is Patrick? Sommigen wisten
het, maar voor anderen bleef dit heel de dag een mysterie. Voor het eten werd nog
de techniek camouflage gegeven. Iedereen
moest uiteindelijk geschminkt worden, zelfs
degene die dit niet zo zagen zitten. Maar je
tegen Bunzing verzetten bleek toch niet zo een
goed idee te zijn, dan moest je het bekopen met
een camouflagepiemel op je hoofd (niet waar
Helena?). Lama kwam ons melden dat het eten
nog niet klaar was en dus speelden we eerst
nog een potje Chinese voetbal. Of was het eerder een potje voetbal voor Leeuw en
Mustang? Hoe dan ook het was leuk… Na de siësta was het tijd voor nog een
middagspel: kwartet. Het groepje van Gundi, Ouistiti, Febe en Fennek had al snel
door wat de snelste manier was om punten te verzamelen. Dankzij hun prachtige
tekentalenten wonnen zij het spel met maar liefst 11 punten. Op de vechtpost was er
ook wel enig spektakel te zien. Eén bepaald gevecht was uiterst spannend, maar
uiteindelijk versloeg Camille Galago. Na het vieruurtje nam Mustang ons mee om de
morele opvoeding te geven. Hierbij moesten we onszelf in een cirkel plaatsen waarbij
elk kleur voor bepaalde karaktereigenschappen stond. Tijdens het avondeten kwam
het onderwerp al snel terug op Patrick. Otter, die het nog steeds niet snapte, verzon
de gekste dingen waarmee hij zijn tafel een hilarische maaltijd bezorgde. Plots kreeg
hij een ingeving. De vraag “heeft Patrick rood haar?” was doorslaggevend. Misschien
kan Vos ons daar wel een antwoord op geven? De zangles eindigde traditioneel met
het Zwaluwlied, al besloot Otter er een beetje een draai aan te geven door luidkeels
Moskou op het verkeerde moment te roepen. Voor het avondspel Age of Mythology
werden de vg’s in drie groepen verdeeld die moesten proberen in andere kampen
binnen te geraken om leventjes te pakken. Hierbij was het kamp van de leiding wel
erg populair. De vele aanvallen op dit kamp zorgden ervoor dat de battle zone ook
altijd goed gevuld was. Uiteindelijk lukte het niemand een ander kamp te veroveren
en dus was er geen winnaar. Na alweer een leuke dag gingen we moe maar voldaan
gaan slapen.
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Dinsdag 28 oktober
De dag begon met een originele turnles geleid door Amber en (vooral) Jakobe. Na de
inspectie was het zoals op elk kamp tijd voor de sportproeven. We begonnen met
lopen. Het was koud en er was veel wind tegen, maar desondanks werden toch een
paar mooie tijden neergezet. Jakhals werd eerste zowel in de sprint als in de 400m
(zijn tijden waren respectievelijk 14”33 en 1’06”). Om warm te krijgen werd besloten
nog een beetje te voetballen. Het zag er zo leuk uit dat een aantal stamleden ook
kwamen meespelen. Het middagspel Survival of the Stone Age werd gewonnen door
Galago, Maja, Jakobe, Fitis, Febe, Caraya en Lynx. Dit onder andere door de vele
roddels die Febe aan Bunzing wist te vertellen en waarvoor ze heel veel grondstoffen
kreeg. Toch ook een vermelding voor diegenen die bij de voedselopdrachten
andermans’ tenen hebben afgelikt. Ieuw! Het was tijd voor de sportproeven deel 2.
We begonnen met verspringen en alweer was het Jakhals die met 4m40 het knapste
presteerde. Voor hoogspringen af te ronden was het te donker dus stopten we en
gingen we eten. Het avondspel was Glow in
the dark Frisbee. De drie teams werden
gekozen door de winnaars van drie kleinere
spelletjes. Pang (Fennek), dikke Berta
(Ouistiti) en jagersbal (Cavia). Elk team kreeg
een glow inde the dark-bandje in een
bepaalde kleur. Jammer genoeg gaven een
aantal rode bandjes niet genoeg licht om te
kunnen zien, maar met dit probleem konden
we bij Febe terecht. Zij kan namelijk alles rood maken. Twee teams speelden tegen
elkaar en de derde groep deed ondertussen teambuildingsopdrachten. Dit verliep
niet voor iedereen even vlot. Zo zat Febe vast in de boom na het touwklimmen en is
Leeuw haar moeten gaan redden. Gaai daarentegen vloog op zijn eentje de boom in,
hoger dan de anderen. Het frisbeeën zelf was ondanks die iets te lichte frisbee ook
heel leuk. De uiteindelijke winnaars waren voor de teambuilding Rood en voor de
wedstrijdjes Groen. De laatste volledige dag van het kamp zat er alweer op.
Woensdag 29 oktober
Doordat de wekker niet was afgegaan werd de turnles geskipt en schoven we direct
aan voor het ontbijt. De valiezen werden gepakt en onze slaapplaats werd opgekuist.
Om de resterende tijd voor het middageten te vullen werd het Kevin De Bruyne-spel
nog eens gespeeld. Deze keer met de kleine aanpassing dat in plaats van de voeten,
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de handen werden vastgebonden. De camion werd nog snel gevuld en dan was het
etenstijd. De pitta’s gingen er vlot in en met stylo en papier in de aanslag werden de
evaluaties geschreven. Sommigen hadden iets meer te zeggen dan anderen, maar
ondertussen werd de zaal al opgeruimd dus alles ging goed vooruit. Het was tijd om
nogmaals te gaan hoogspringen. Ondanks dat er met uniform en bottienen
gesprongen werd, lukte het nog aardig. Op de eerste plaats (hoe kan het ook anders):
Jakhals met 1m30. De tweede plaats ging naar Vos (1m20) die hier blijkbaar veel voor
over had. Hij besloot te proberen wat Bunzing ook had gedaan bij de wolven: in zijn
onderbroek. De derde plaats ging naar Flicka, Fitis en Otter (1m15). Ook de pet met
Leeuwkrachten heeft niet mogen baten… En het was alweer tijd om te vertrekken. De
bussen werden ingeladen, het afscheidslied werd gezongen, nest- en patrouillekreten
en richting Wondelgem.
Hierbij wil ik de eenheidsleiding bedanken voor de organisatie, de stam om zo lekker
voor ons te koken en natuurlijk Leeuw, Mustang, Bunzing en alle vg’s voor dit leuke
kamp.
Uw reporter ter plaatse,
Doordachte Fitis

1. Het lag morsdood, al dacht Megane daar anders over.
2. Wie versloeg Galago met schouders op de grond?
3. Waar waren vele vg’s bang voor?
4. Welke techniek zagen we dit kamp?
5. Wiens lievelingskleur is rood?
6. Wat hadden velen niet mee op tocht?
7. Waarheen zou Otter wel eens willen gaan?
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Programma Verkenners-Gidsen
Zaterdag 20 december 2014: geen vergadering
Zaterdag 27 december 2014: geen vergadering
Zaterdag 03 januari 2015: geen vergadering
Zaterdag 10 januari 2015: 10u00 tot 17u30
Wij gaan op wintertocht! Niet veel anders of een
gewone tocht, enkel is deze (hopelijk) in de sneeuw.
Vergeet dus zeker niet je kaartleesmateriaal en kleed
je warm genoeg!

Vrolijk Kerstfeest en
overleef hetnieuwe jaar!
Geniet van de vakantie
TOT VOLGEND JAAR

Zaterdag 17 januari 2015: 14u00 tot 17u30
Links over rechts, rechts over links en je hebt … ? Lus, uit het holletje om de boom in
het holletje en plots heb je een …? Nog veel meer van dit en natuurlijk gepaard met
vele spelletjes!
Zaterdag 24 januari 2015: 14u00 tot 17u30
Kleine span, grote span, lengte, stap, 100m zijn maar enkele dingen die je van je
persoonlijke maten moet kennen, en dit alles heb je nodig om goed te kunnen
schatten met een paar methodes die nog eens zullen worden uitgelegd. Breng een
(lint- of vouw-)meter mee..
Zaterdag 31 januari 2015: geen vergadering 
Zaterdag 07 februari 2015: 10u00 tot 17u30
2e Seniorvergadering georganiseerd door de Pythons. Verdere info volgt nog!
Zaterdag 14 februari 2015: geen vergadering
Zaterdag 21 februari 2015: geen vergadering
Zaterdag 28 februari 2015: 14u00 tot 17u30
Voor degene die al kunnen sjorren zullen een klein projectje krijgen. Voor zij die het
nog niet volledig onder de knie hebben zal alles nog eens goed uitgelegd worden.
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Zaterdag 07 maart 2015: 10u00 tot 17u30
3e seniorvergadering georganiseerd door de Stieren. Verdere info volgt nog!
Zaterdag 14 maart 2015: 14u00 tot 17u30
…-/---/---/.-./-…/./.-././../-../../-./--.//---/.--.//--./-.-// is begonnen! Als je ze kan is het
zoveel leuker!
Zaterdag 21 maart 2015: 14u00 tot 17u30
En traditiegewijs voor paaskamp een kleine 2e klas test. Bereid je dus voor en vergeet
zeker geen stylo die schrijft!
Zaterdag 04 april 2015 –Woensdag 08 april 2015 : Paaskamp
Wij verzamelen om 8h15 in Wondelgem en vertrekken richting de Warande. Alle info
volgt in de kampfolder.
Zaterdag 11 april 2015: geen vergadering
Zaterdag 18 april 2015: geen vergadering
Vrijdag 24 april 2015 – Zondag 26 april 2015
Geen vergadering maar het 2e leiderweekend. Alle info volgt nog.
Vrijdag 01 mei 2015 – Zondag 03 mei 2015
Verlengd weekend! En dat vullen wij in met een fietstochtje naar de zee en 2
overnachtingen. Gelieve dus een fiets meebrengen die in orde staat en goed bolt!
Vergeet ook je lunchpakket niet voor de eerste maaltijd. Je slaapgerief en verse
kleren.

Gemotiveerde Leeuw
Michiel Dutrieue
Takleider VG's
leeuw@dezwaluw.org
0498/49.45.41
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