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De lente staat nu pas echt voor de deur: de zon begint steeds meer tevoorschijn te
komen, en ook de temperatuur begint traag maar zeker te stijgen. Perfect om er
weer stevig in te vliegen met de vele leuke spelen en activiteiten van De Zwaluw.
Traditioneel hebben we een zeer drukke periode achter de rug. Op 21 feburari
hadden we onze eigen Escape Room, waarbij andere FOS eenheden werden
uitgedaagd om het snelste te ontsnappen. Bij dit uitdagende spel word je in een
groep van 2-6 personen opgesloten in een ruimte, en moet je door middel van samen
te werken en puzzels en raadsels op te lossen er binnen het uur uit raken. Het was
zeer leuk en geslaagd, misschien volgt er volgend jaar wel een nieuwe editie!
Nog geen week later vertrokken we op leidersweekend met de leiding en 3e jaar
VG's. We bezochten ons oude kampterrein te Hechtel-Eksel, en wat blijft dit toch een
schitterende locatie. Mooie ruime bossen, een grote zandvlakte, uitgebreide chalets,
... We doen alvast ons best dit opnieuw te pakken te krijgen voor onze kleine
kampen. De vele leuke activiteiten (o.a. paintball!) en interessante cursussen erbij
maakten het een superweekend voor iedereen.
Ook maart vloog vooruit, met de 2e editie van de Fly Away fuif van de VG's, en de
Happy Hour van de leiding. Twee zeer leuke feestjes, al zeg ik het zelf! Een pluim aan
de organisatoren, het was weer dik in orde.
Tussendoor was er de eerste editie van onze stoverijavond. Een nog nooit geziene
opkomst voor het 2e eetfestijn van het jaar (270!), gecombineerd met veel
gezelligheid en heerlijk eten à volonté, het was de moeite. Bedankt voor de opkomst!
De paasvakantie werd dan weer perfect begonnen met het paaskamp. De evaluaties
van de kinderen zijn voor de eenheidsleiding altijd een goede indicatie voor hoe het
kamp was voor de kinderen, en we kunnen alleen maar besluiten dat het een top
kamp was! Veel blije gezichten, al bij al niet zo slecht weer, je kan verder in het
boekje de vele avonturen lezen, en op onze site héél veel foto's.
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Nu op naar het groot kamp! Wat kijken we uit naar onze Lommelse bossen. Achttien
dagen er vertoeven (geen zorgen, het zijn maar 10 dagen voor de jonge kinderen),
het doet altijd deugd. Het kamp dat we er neerzetten is er eentje om U tegen te
zeggen, en serieus de moeite waard om met je eigen ogen waar te nemen. Grote
sjorconstructies, vele tenten, patrouillehoeken, refters, veel speelterrein in puur
natuur, zalig...
Daarom houden we ook nu opnieuw een bezoekdag. Het kamp begint voor de
kinderen op zondag 7 augustus, wat ook samenvalt met de bezoekdag. Schrijf je dus
zeker in voor de uitgebreide BBQ, gekoppeld aan een rondleiding van het
kampterrein.
Jammer genoeg hebben we ook het jammerlijke nieuws te melden dat de wasblokken
zijn afgebroken. Een politieke beslissing in Lommel, waarbij gekozen werd voor een
"natuurkampplaats" en er in hun ogen geen plaats is voor een sanitaire blok. We
hebben hard geprobeerd ons hiertegen te verzetten, maar de beslissing was reeds
gemaakt...
We laten ons uiteraard niet doen, en zijn reeds enkele maanden bezig grote plannen
uit te werken. Zoals je van ons gewoon bent zal dit groots en tot in de puntjes
uitgewerkt zijn. Dit heeft echter tot het gevolg dat we, na 10 jaar lang aan dezelfde
kampprijzen vol te houden, de kampprijs lichtjes moeten verhogen. De volledige
uitleg vind je terug in de volgende sectie.
Verdere informatie over het groot kamp volgt in de kampfolder.
Nog veel genot van de lente en aanstormende zomer iedereen!

Eigenwijze Lama
Yoeri Lens
Eenheidsleider

lama@dezwaluw.org
0494/45.21.88
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Planning
Groot kamp
Periode:
- 1e periode: van maandag 1 augustus tot en met donderdag 18 augustus.
Voor: leiders, VG's, PL's & HPL's van de JVG's (*) en Stam.
Prijs: €210 indien ingeschreven vóór 18 juli, €220 erna
(*) komen terug samen met de andere JVG’s op 17 augustus!
- 2 e periode: van zondag 7 augustus tot en met woensdag 17 augustus.
Voor: Een deel van de JVG's, Wolven en Teerpoten.
Prijs: €160 indien ingeschreven vóór 18 juli, €170 erna
Locatie: Jeugdcamping VVV, Kattenbos z/n, 3920 Lommel
Inschrijven kan op elke vergadering bij Lama, of bij voorkeur via overschrijving met
vermelding "Grootkamp + naam kind" op rekeningnummer BE40 0014 9451 4463.
Bezoekdag: zondag 7 augustus, van 11h tot 15h. Inschrijven voor de BBQ (12€ per
volwassene, 8€ per kind) kan tot 31 juli, bij voorkeur via overschrijving.
Details zoals steeds in de kampfolder !

Eerste vergadering 2016-2017
Zaterdag 3 september, vanaf 14h00 in De Muze
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Kampprijs Groot kamp
Zoals sommigen onder jullie misschien weten, hebben wij dit jaar afscheid moeten
nemen van ons vertrouwd wasblokkencomplex in het Kattenbos te Lommel. Dat wil
helaas zeggen dat we niet meer kunnen beschikken over bestaande toiletten,
douches en kraantjes op grootkamp. Maar De Zwaluw zou uiteraard De Zwaluw niet
zijn zonder een goed plan om het verlies van deze sanitaire voorzieningen op te
vangen!
We vinden het zeer belangrijk dat al onze leden, van de kleinste teerpoten tot de
oudste STAM’ers, op een hygiënische manier naar toilet kunnen gaan en zich elke dag
goed kunnen wassen. Daarom zullen wij zelf meer dan voldoende propere en
comfortabele douches, toiletten en wasbakken maken, voorzien van alle comfort
voor onze enthousiaste kampgangers. Dit zorgt er echter jammer genoeg voor dat de
uitgaven voor ons grootkamp de hoogte in schieten: we moeten extra materiaal
aankopen, tenten kopen, toiletwagens huren enz.
Om deze extra kosten op te vangen, zien we ons dan ook genoodzaakt de prijs van
het groot kamp te verhogen. We hebben ons best gedaan dit zo laag mogelijk te
houden, zodat we neerkomen op:
€210 voor Stam, leiders, VG’s, PL’s & HPL’s van de JVG’s die inschrijven vóór 18 juli en
€220 voor zij die inschrijven na 18 juli.
€160 voor een deel van de JVG’s, Wolven en Teerpoten die inschrijven vóór 18 juli en
€170 voor zij die inschrijven na 18 juli.
Sinds 2006 hebben wij steeds dezelfde prijzen gehanteerd voor het groot kamp, maar
door de omstandigheden van dit jaar kunnen we de oude prijzen niet meer
volhouden. We hopen hiervoor op jullie begrip te kunnen rekenen. Ouders die hier
vragen over hebben of meer uitleg willen, kunnen zich richten tot de eenheidsleiding
of de takleiders.
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Thema Groot kamp
Net zoals vorig jaar trekken wij voor ons kampthema naar het plezantste land dat er
bestaat: NEVERLAND! Rond dit thema zullen vooral de welpen het hele kamp veel
leuke spelletjes spelen. We verdiepen ons hiervoor helemaal in de wereld van Peter
Pan en zijn vrienden: de Verloren Jongens, elfjes zoals Tinkerbell, indianen,
zeemeerminnen en zelfs piraten!
Om ons zo goed mogelijk in het thema te kunnen inleven, dragen wij elke middag
themakledij dat binnen het thema van Neverland past. Vergeet dit dus zeker niet!
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Scoutsjaar 2016-2017
Voor zij die al vroeg de familievakanties willen plannen, hieronder is de jaarplanning
van 2016-2017.
september

oktober

november
december

januari
februari

maart
april
mei

juni

3
10
17
1
8
15
29
12
19
3
10
17
14
21
4
11
18
11
18
1
22
6
13
20
10
17
24

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

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

17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
2/nov
17h30
17h00
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h00
17h30
5/apr
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17u30

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – MEI 2016 TOT SEPTEMBER 2016
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: LENS YOERI – EKKERGEMSTRAAT 141 – 9000 GENT

9

Artikel Teerpoten Paaskamp 2016
Zaterdag 26 maart 2016
Nadat we allemaal mooi afscheid hadden genomen van onze geliefde mama en papa,
was het tijd om voor de tweede keer dit jaar naar Balen te vertrekken. Een gezellige
busrit later kwamen we daar uiteindelijk aan. We overliepen snel eens de algemene
afspraken en gingen daarna ons
middagmaal eten.
Na het verteren van ons eten wouden
Chil en Hathi er zeker van zijn dat de
teerpoten goede vrienden werden om
het
kamp
te
beginnen,
dus
organiseerden ze het grote bromance
spel. De teerpoten moesten op een
ganzenbordachtige manier tot de
ultieme vriendschap komen. Dit deden
ze door opdrachten te doen bij de
leiding, of quizvragen te beantwoorden.
Bram Poelaert en Jeff Van Peteghem
wisten toen allebei helemaal niet meer
wie de zwarte panter uit Jungle Book
was, dus besloten ze het aan Jackie
Vanoverbeke te vragen. Zij antwoordde: “Dat is toch gemakkelijk, het is BaheeLa
natuurlijk”. Jackie was bijna juist, want het is uiteraard BahgeeRa. Uiteindelijk
bereikten Delphine Van Laenen en Julie Verbeke het midden van het spelbord en
wonnen daardoor het spel.
Na het vieruurtje te hebben opgesmuld mochten de teerpoten kampen gaan
bouwen, waarbij Flynn Cornelis, Mon Deleu, Otto Van de Velde, Hepke Zijsltra, Loek
Schuermans en Wolf Housen de leiding toch wel wegbliezen met hun
kampbouwskills. Hierna was het al tijd om het avondeten te nuttigen: heerlijke
balletjes in tomatensaus met pasta! Na de korte maar krachtige zangles werd aan de
teerpoten uitgelegd wat we precies gingen doen voor de beroemde paasshow aan
het einde van het kamp.
Hierna werden de kindjes gevraagd door een tovenaar om hem te helpen een stel
boze geesten uit het bos te verjagen.. Hierbij moesten ze bij een stel trollen
langsgaan die heilig water in hun bezit hadden, maar omdat de teerpoten niet
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genoeg geld hadden om dit heilig water te kopen, stelde Leander Goedertier vol
enthousiasme voor om de trollen mee uit eten te nemen en dat dat wel zou moeten
volstaan als vergoeding. Hier gingen de trollen niet mee akkoord, maar de teerpoten
mochten gelukkig wel geld zoeken in het bos en konden zo het water kopen. Nadat
de teerpoten de boze geesten hadden verjaagd en het kampterrein weer veilig was,
zongen ze het avondlied en kropen daarna lekker in hun bedje....
Zondag 27 maart 2016
Opstaaaaaaan! Nog een beetje moe
kropen de teerpootjes uit hun bedje en
begonnen
de
dag
met
wat
ochtendgymnastiek. Bij het aandoen van
hun schoenen zag de leiding dat Julie
Verbeke twee linkerschoenen aanhad.
Toen de leiding vroeg waarom ze die
aanhad, antwoordde ze doodleuk dat ze
haar andere schoen niet vond en snel een
andere had gepakt om niet de laatste te
zijn. Gelukkig vond Julie met behulp van de
leiding haar andere schoen!
Na een lichte turnles was het tijd voor een
evenwichtig ontbijt, speciaal voor ons
klaargemaakt door de stam. Hierna was
het tijd om de eerste inspectie van het kamp voor te bereiden. Na de inspectie was
het tijd voor de morele opvoeding, waarbij er gepraat wordt over interessante
onderwerpen. Deze keer ging het gesprek over de angsten die de teerpootjes hebben
en op welke manier ze daar mee omgaan. Na dit zeer interessante gesprek was het
tijd om voor het eerst te oefenen voor de paasshow met een aantal kinderen en
ondertussen met de andere teerpootjes te voetballen. Hierna was het al tijd voor het
middageten en de daaropvolgende siësta.
Na de siësta kwamen plots Belle en het Beest de teerpootjes uitnodigen voor hun
feest. Natuurlijk waren ze nog niet klaar om er onmiddellijk naartoe te gaan, dus
moesten de jongens mee met Beest om er een echte gentleman te worden, en de
meisjes volgden Belle en werden opgeleid tot echte prinsessen. Aan het einde van
het spel moesten ze natuurlijk allemaal naar het bal en moesten ze allemaal dansen
met elkaar. Hierbij waren er veel jongen iets te beschaamd om te dansen, maar
gelukkig waren er enkele erg stoere jongen op de dansvloer die wel hebben durven
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dansen namelijk: Otto Van De Velde, Hepke Zijlstra, Wolf Housen, Leander
Goedertier en natuurlijk ook onze dancemanster Levi Houttekiet.
Na het bal begonnen de teerpoten honger te krijgen, gelukkig was het vandaag
pannenkoeken als vieruurtje, wat natuurlijk
een absolute meevaller was. Tijdens het
vieruuren begon Flynn Cornelis koppeltjes
in de leiding te zoeken. Plots stuitte hij op
Kaa en Hathi en was er toen van overtuigd
dat, als ze al niet samen waren, het er wel
snel van zou komen! Flynn wist niet half
hoe juist hij was, maar dat is voor later...
Na het vieruurtje was het tijd om ons te
wassen. Daarna was het tijd om voor de
tweede keer te oefenen voor de paasshowv
waar Jackie Vanoverbeke zich erg
enthousiast voor toonde. Jackie is duidelijk
een ster in wording! Na het oefenen was
het tijd voor het avondeten, gevolgd door
een geslaagde zangles gegeven door onze
eigen Raksha en Chikaï. Ondertussen was Jonathan Meersseman toegekomen en
vervolledigde zo onze leuke groep.
Na de kantine en het verhaal van Chikaï zei Hathi tegen de andere leiding om eens
vroeg in hun bed te kruipen en dat hij wel met de teerpootjes alleen een nachtspel
ging spelen. Na een tijdje gestapt te hebben biechtte Hathi aan de teerpootjes op dat
hij verliefd was op Kaa en dat hij de hulp van de teerpoten nodig had haar over te
winnen. Zo gezegd zo gedaan en na enkele oude vrienden van Hathi op te zoeken
voor tips belde hij Kaa om zijn liefde te verklaren. Hij kreeg een volmondige ja op zijn
vraag of ze een relatie met hem wou, en alle teerpootjes waren super blij met dit
nieuwe koppeltje. Na dit uiterst interessante voorval zongen de teerpootjes Hathi
welterusten en gingen toen gaan slapen, mooi dromend over de prachtige relatie bij
hun leiding.
Maandag 28 maart 2016
Het was weer een prachtige dag en de teerpootjes begonnen hun dag
traditiegetrouw met een turnles om te spieren wat los te maken. Het ontbijt was
zoals gewoonlijk erg lekker, en na het eten was het weer tijd om de rommel in de
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kamers op te ruimen (wat in sommige kamer zeker nodig was!). Na een vlotte
inspectie begonnen we onmiddellijk te oefenen voor de paasshow want er was maar
één dag meer over en er moest nog veel aan onze sketch gesleuteld worden. Gelukkig
kon de leiding rekenen op een goede en vlotte medewerking van de teerpoten.
Na deze lastige repetitie was het weer tijd om het middagmaal te verorberen. Hierna
gingen de teerpoten naar hun kamers om het eten te verteren. Na de siësta stelde
Chikaï het spel "Één tegen allen" voor, wat inhield dat de teerpootjes een serie van
opdrachten binnen de twee uur moesten
vervullen. Deze opdrachten konden
variëren tussen bijvoorbeeld VG schrijven
op elk velletje toiletpapier van een rol en
hem terug oprollen, of voor elke letter van
het alfabet een woord zoeken dat te maken
heeft met de scouts (en natuurlijk vele
andere leuke opdrachten). Helaas hadden
de teerpoten niet genoeg tijd om alle 20
opdrachten te volbrengen, maar aan hun
inzet zal het niet gelegen hebben. Iedereen
heeft goed zijn best gedaan, waarvoor
dank!
Hierna was het dan alweer tijd voor het
vieruurtje, om dit dan op te volgen met de
dagelijkse wasbeurt. Daar besloten alle teerpoten plots dat ze Chikaï en Chil zo een
mooi koppel vonden dat ze het luidop begonnen te schreeuwen in de toiletten. Chil
en Chikaï wisten niet helemaal wat hen overkwam, maar gelukkig kwam Levi
Houttekiet naar Chil en zei toen tegen hem dat Chil er niet op moest letten en dat ze
gewoon jaloers waren. Bedankt voor deze mooie woorden Levi, Chil voelde zich er
echt beter door!
Nadat de teerpootjes terug helemaal spik en span waren, was het weer tijd om de
paasshow op punt te stellen. Het was de voorlaatste oefensessie die ze kregen, wat
de teerpootjes al een beetje nerveus maakte. Zo vergat Flynn Cornelis nogal vaak zijn
tekst, maar al bij al ging het vrij vlot. Hierna was het tijd voor een heerlijk avondmaal.
Tijdens het eten verbaasde Leander Goedertier de leiding met zijn skills als
mimespeler, die wel nog zot waren! Na het avondeten was het tijd voor een zangles
en nadat de stemmen wat schor gezongen waren, was het tijd voor de kantine en een
mooi verhaaltje van Chil.
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Na dit verhaaltje werd Raksha nogal boos en wou de teerpootjes al in hun bed
steken, maar net toen ze naar het toilet was kwam de nieuwe K3 (aka. Klaasje,
Marthe en Hanne) naar de teerpoten en begon een concert te geven. Dit werd
onderbroken door de komst van de jaloerse oude K3 (aka., Kristel en Josje want
Karen was helaas ziek). De teerpootjes werden toen in twee groepen verdeeld en
opgeleid door de beide K3's om dan op het einde tot een grote battle te komen
waarbij de nieuwe K3 uiteindelijk won. De teerpoten waren erg blij en gingen met
een goed en muzikaal gevoel hun bedje in.
Dinsdag 29 maart 2016
Toen waren we al aan de voorlaatste dag van het kamp gekomen, die we wederom
startten met een zalige turnles gevolgd door een zo mogelijk zaliger ontbijt. Hierna
was het dan tijd voor de laatste inspectie van het kamp. Na een snelle check van de
kamer gingen we een paar
spelletjes spelen, namelijk
jagersbal.
Hierna
mochten
de
teerpoten hun kampen
optimaliseren, om daarna te
genieten
van
het
middagmaal dat uiteraard
weer erg lekker was. Na een
erg ontspannende siësta was
het tijd om de laatste
ontbrekende puzzelstukjes
op zijn plaats te zetten voor
onze paasshow. Na een vroeg 4 uurtje en lekkere wasbeurt waar iedereen zijn
uniform moest aandoen (want de paasshow is uiteraard in compleet uniform) volgde
de generale repetitie. Hier bleek al snel dat de teerpoten helemaal klaar waren voor
het grote moment later die avond!
Na het avondeten was dit moment dan eindelijk aangebroken en was het tijd voor de
paasshow. Net voor de show zag je dat er duidelijk veel stress was, maar dit was
nergens voor nodig! De show van de teerpoten was erg goed verlopen en er is veel
gelachen met de mopjes dus zeker een geslaagde editie. Na een mooie maar lange
paasshow mochten de teerpoten in hun bedje en konden al dromen van de mama en
papa...
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Woensdag 30 maart 2016
Wakker wordeeeeeeeeeen!!! De teerpootjes werden maar moeilijk wakker vandaag
mede door het ietwat late uur dat ze in hun bedje lagen, maar een mooie turnles
maakte hen zeker wakker. Na een lekker ontbijt was het tijd om de valiezen in te
pakken en ze allemaal klaar te zetten voor ons vertrek. Na vele spelletjes gespeeld te
hebben en de kampen een finishing touch te geven was het al tijd voor de heerlijke
hot-dogs klaargemaakt door de stam. Na de hot-dogs mochten de teerpoten nog hun
mening over het kamp meedelen aan de leiding om dan vervolgens het afscheidslied
te zingen en dan op de bus terug te gaan naar mama en papa. En zo eindigde alweer
een schitterend geslaagd kamp.
Voor deze geslaagde editie willen we graag de STAM bedanken voor al het lekkere
eten. Ook de eenheidsleiding verdient een bedanking, omdat zij dit kamp in goede
banen laten lopen hebben. Tenslotte ook heel erg bedankt aan de teerpootjes die er
samen met de leiding zo een leuk kamp van gemaakt hebben, en tot op groot kamp!

Uw reporter ter plaatse,
Ambitieuze Vos
Chill
Hulpleider
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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 23 april 2016: 14u00 tot 17u30
Deze zaterdag leren we jullie een super leuke techniek aan, namelijk het lezen van
sporen. We trekken er dan ook op uit met een leuke sporentocht. Vergeet geen
centjes mee te brengen voor een drankje en een koekje.
Zaterdag 30 april 2016
Geen vergadering :(
Zaterdag 7 mei 2016: 10u00 tot 17u30
Vandaag bereiden we ons voor op de laatste vergadering van juni én op het
grootkamp. In de voormiddag maken we onze leuke themakledij in het thema van
Neverland. In de namiddag trekken we het centrum in met lekkere snoepjes om te
verkopen. De centjes die we hier mee verdienen gebruiken we in juni voor onze
verrassingsvergadering en voor leuke activiteiten op grootkamp. Wat moeten jullie
zeker meebrengen: een lunchpakket, centjes voor een vieruurtje en een T-shirt die
beschilderd mag worden.
Zaterdag 14 mei 2016: 14u00 tot 17u30
Deze zaterdag spelen we enkel heel veel leuke spelletjes! En als we geluk hebben met
het weer, kunnen daar misschien een paar waterballonnen aan te pas komen... Breng
zeker centjes mee voor een lekker vieruurtje, want van al dat spelen gaan jullie zeker
honger krijgen.
Zaterdag 21 mei 2016: 14u00 tot 17u30
Vandaag gaan we naar de Blaarmeersen, voor een heel speciale activiteit: minigolfen!
Breng zeker allemaal een buskaart en 5 euro mee.
Zaterdag 28 mei 2016
Geen vergadering :(
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Zaterdag 4 juni 2016
Geen vergadering :(
Zaterdag 11 juni 2016: 14u00 tot 17u30
Deze zaterdag spelen we heel veel leuke spelletjes. De kinderen die op 7 mei niet
naar de vergadering konden komen en dus geen themakledij gemaakt hebben,
krijgen vandaag een tweede kans. Zij brengen dus zeker een T-shirt mee die
beschilderd mag worden. Vergeet allemaal ook geen geld mee te brengen voor het
vieruurtje.
Zaterdag 18 juni 2016: 14u00 tot 17u30
We trekken er vandaag op uit naar de Blaarmeersen en maken daar de super leuke
speeltuin onveilig! Wat hebben jullie nodig: een buskaart en centjes voor een lekker
vieruurtje.
Zaterdag 25 juni 2016: 10u00 tot 17u30
Het is jammer genoeg al weer tijd voor onze laatste vergadering van het jaar :( Om er
volledig van te genieten, heeft de leiding een leuke verrassing gepland. Meer
informatie krijgen jullie per mail, dus hou zeker jullie mailbox in de gaten. Wat we wel
al kunnen zeggen is dat jullie zeker een lunchpakket zullen nodig hebben. De rest
blijft nog even geheim...
Zondag 7 augustus 2016 tot woensdag 17 augustus 2016
GROOTKAMP! Alle informatie zal te vinden zijn in de kampfolder
Zaterdag 3 september 2016: 14u00 tot 17u30
Vandaag is het de eerste vergadering van het nieuwe scoutsjaar! Hopelijk
verwelkomen we veel nieuwe vriendjes en vriendinnnetjes die we dankzij veel leuke
spelletjes beter gaan leren kennen. Breng €1 mee voor een koekje en een drankje
Zaterdag 10 september 2016: 14u00 tot 17u30
Ook deze zaterdag leren we elkaar nog wat beter kennen aan de hand van veel
spelletjes. Breng allemaal maar vriendjes en familieleden mee die graag naar de
scouts willen komen en vergeet ook centjes voor een vieruurtje.
Raksha
Scherpzinnige Hinde
Renée Mortier
Takleidster van de Teerpoten
hinde@dezwaluw.org
Tel.: 0473/57.14.30
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Artikel Wolven Paaskamp 2016
Zaterdag 26 maart 2016
De zon kwam op in het rustige België en iedereen wist al hoe laat het was: het
paaskamp kon van start gaan! Alle wolven verzamelden in Wondelgem om tezamen
op de bus te springen en naar de vertrouwde Spreedonken in Olmen te rijden. Tijdens
de busrit begon de pret al, toen Baloe en Bagheera plots de wolven één voor één
interviewden over hoeveel zin ze wel niet hadden in het kamp.
Eenmaal aangekomen op het terrein konden enkele wolven zich nu al niet inhouden
om op avontuur te gaan. Zo bouwden Jana Goedertier en Emma Maricou hun eigen
wip door een tak op een boomstronk te leggen en zo op een neer te wippen. Zien we
daar twee ingenieurs in spe? Na deze uitvinding te hebben uitgetest kregen alle
wolven hun kamer toegewezen en konden ze zich installeren. Na het installeren
werden de wolven ingelicht over de regels die gelden op kamp.
Al snel rommelden de buikjes dus besloot de leiding dat het tijd was om de
lunchpakketten boven te
halen.
Bagheera
had
blijkbaar
wat
boterhammetjes te weinig
gesmeerd, want al snel was
zijn brooddoos leeg, en zijn
maag ook. Gelukkig was
Anna
Meyskens
zeer
ridderlijk en deelde ze haar
sandwich met kaas. Nu had
iedereen wel genoeg en
speelden
we
enkele
spelletjes om het eten goed
te laten verteren.
Nadat de wolven goed hadden geravot was het tijd voor het eerste middagspel van
het kamp: Cluedo! De wolven werden onderverdeeld in groepjes en kregen elk een
lijst met leiders, wapens en plaatsen. Via opdrachtjes konden de kinderen steeds
meer stukken van het mysterie oplossen om dan de uiteindelijke situatie te kunnen
schetsen. Tijdens deze opdrachten ontpopten Emma Maricou, Elise Van Poucke,
Esther-Roos Hoflack en Jana Goedertier zich als professionele reclame makers. Zo
maakte ze met zang en dans een reclame spotje voor chiquita banana’s en het
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junglebook. De leiding was onder de indruk!! Ook kreeg Lou De Zutter de vraag ‘wat
moet je omgooien om je leven een andere wending te geven?’ (het roer) waarop Lou
doodleuk antwoorde: “uw vrouw!!” De uiteindelijke winnaars die er het dichtst
bijzaten waren de groepjes van Lara Coppens, Matthew De Schryver en Brent
Verbanck, goed speurwerk!!
Na het intense detectivewerk kregen de wolven hun heerlijk vieruurtje en kregen ze
al wat uitleg over hoe de paasshow er zou uitzien. Het concept was simpel:
“eenheidsleiding zoekt eenheidsleiding”, een talentenjacht zoals k3 zoekt k3, die op
zoek gaat naar de nieuwe eenheidsleiding. Al snel was het tijd voor het avondeten en
daarop volgde een kleine zangles. De zon ging onder, dus de wolven wisten dat hun
favoriete deel van de dag eraan kwam: kantine!! De wolven kregen snoepjes en Jonas
Van Troys vertelde ondertussen een van zijn beste griezelverhalen.
Helemaal opgepept van de zoetigheid trokken de wolven hun avondkledij aan en
gingen ze in verzameling buiten staan. Plots liep een man helemaal over het dolle
heen de verzameling in. Hij vertelde hen dat zijn naam Jabito Paplito is, en dat Cruella
Deville zijn hondje wilt vangen om er een bontjas van te maken! Hij vroeg aan de
kinderen om hem te helpen geld te verzamelen, zodat zijn hondje veilig naar een
hondenhotel kon in Paraguay. De diervriendelijke wolven voelden mee met Jabito en
hielpen hem met veel succes om op allerhande (legale) manieren geld te verdienen.
Zo werden ze het voorprogramma van de MIA’s en wist Anna Meyskens het publiek
te verbazen met haar overslag. Ook Arend Schuermans en Max Albers haalden hun
beste breakdancemoves boven en Jabito leerde hen een wel zeer speciale dans van
zijn thuisland. Iedereen deed super goed mee en als niemand keek, ging Miro Leupe
helemaal op in zijn zotte dancemoves. Eenmaal er genoeg geld was verkregen,
konden de wolven met een gerust hart in hun bed kruipen en dromen over de
volgende dag.
Zondag 27 maart 2016
De eerste echte kampdag is
aangebroken en Phaona maakte
onze wolven wakker voor een
erg actieve turnles. Zo actief dat
het als het ware een voorstelling
werd.
Anna
Meyskens
imponeerde ons allemaal met
haar perfecte spagaat. Bagheera
showde zijn kont met zijn
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sublieme twerkskills en alle wolven mochten ook tonen hoe goed ze een schaap
konden nadoen.
Na de standaardprocedure op kamp (ontbijten, inspectie maken, wassen en inspectie
controleren) was het tijd voor iets speciaals. Het was duidelijk Phaona haar dag, want
ze serveerde ons met een wel heel speciale morele opvoeding. De wolven werden in
2 groepen gedeeld. De ene groep ging eerst op zoektocht naar zijn innerlijke zelf met
Phaona haar spirituele morele opvoeding, en de andere groep ging wat oefenen voor
de paasshow. Erna werd er gewisseld. Bij de morele opvoeding werd er onder andere
gedaan aan yoga, mediteren, een creatieve opdracht en een geheugentest. Ilias
Bernaerts was helemaal verkocht door al dit en gaf zich 100% voor alle opdrachten.
Bij de creatieve opdracht moesten we de plaats waar we het gelukkigst waren
proberen tekenen met onze ogen dicht. Daar kwamen enkele speciale plaatsen uit.
Jan Meyskens wou bijvoorbeeld het liefst van al in een oorlog zitten, omdat iedereen
bezig zou zijn met te vechten met elkaar en dan zou hij gewoon met rust gelaten
kunnen worden. Bij de geheugentest was het de bedoeling dat 1 iemand van de
groep begon een beweging te maken. De volgende moest dan deze beweging ook
doen en zelf er één aan toevoegen. Zo ging het door totdat heel de groep een
beweging had gemaakt en we op het einde 15 bewegingen na elkaar en in de juiste
volgorde moesten uitvoeren (moeilijker dan het lijkt!!!).
Ondertussen werd er bij de paasshow ook al vooruitgang geboekt, iedereen met veel
tekst kreeg zijn script en kon al beginnen oefenen. Er werd toen ook een filmpje van
Arend Schuermans gemaakt die Bunzing speelde in een reclame voor bubbelvesten.
Voor het eten moesten we jammer genoeg afscheid nemen van Mowgli (Matthew
De Schryver) die ziek was gevallen op kamp . Veel beterschap!! Na al die
activiteiten was het tijd voor een stevige maaltijd: hamburger met spinazie (voor
extra energie voor de dagen die nog moesten komen) gevolgd door de gebruikelijke
siësta.
Bij het middagspel kwam de paashaas bij de wolven langs. Die was helemaal over zijn
toeren, omdat hij zijn eieren kwijt was en die nog moest verspreiden en versieren
voor de avond viel. Om de paashaas te helpen moesten de wolven hiervoor eerst zelf
een paashaas worden. Ze maakten oortjes en werden geschminkt, waarna er een
modeshow werd gedaan. Iedereen straalde en Arend Schuermans en Baloe
entertainden iedereen met een breakdance. Ook Aline Despriet toonde dat ze al
vaker geoefend had voor een modeshow. Daarna moesten ze bij Tik Tok de kip eieren
zien te krijgen, aangezien de Paashaas ook zijn eieren was kwijtgeraakt. Die gaf ze
enkel weg als de wolven konden bewijzen dat ze goed met eieren konden omgaan,
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wat ze konden bewijzen door een parcours met 2 af te leggen. 1 van de twee werd
geblinddoekt en kreeg een lepel met een ei erop in hun mond, de ander moest
instructies geven om het parcours tot een goed einde te brengen. Op het einde van
het parcours moesten ze een 7tal keer het ei naar elkaar gooien zonder het te laten
breken. Je kan al raadde hoe dat lukte... Op een gegeven moment smeet Tik Tok
(Kigo) zelf uit het niets een ei op Milan Van De Geuchte zijn hoofd. Die kon er wel
mee lachen, maar wou wel wraak... dat beloofde voor de rest van het spel. Het
volgende wat moest gebeuren was de eitjes, die ze hadden gekregen, versieren. Dit
konden ze bij modespecialist Jani (Bagheera) Kazaltzis en zijn kompaan. Om in de
spirituele trent van deze ochtend te blijven moesten ze na het versieren hier ook wat
uitleg bij geven. Aline Despriet, Anna Meyskens en Lara Coppens hadden zelf namen
voor hun eieren bedacht! De eitjes waren terecht én nog eens versierd, dus de
paashaas was blij. Als bedanking voor de wolven hun inzet liet hij de wolven dan ook
zoeken naar chocolade-eitjes in het bos. De gekke jongens (o.a. Max Albers, Arend
Schuermans, Jan Meyskens, Tuur Boogaerts, ...) konden het toen natuurlijk ook niet
laten hun eieren op elkaar te gooien.
Na enkele paaseitjes te eten werd de
zoetigheid verdergezet met het
vieruurtje: PANNENKOEKEN! Na al dat
gesmul was het tijd om nog wat voor de
paasshow te oefenen en potje pas te
spelen. Al snel knorde onze magen
weer en werd het tijd voor het
avondritueel. Dit werd ingezet met
fricandon op de boterhammen, gevolgd
door een zangles en een verhaal van
Baloe. Joepie! De wolven kregen ook
een traktatie van Jonas Van Troys want
die was jarig geweest. Hiep hiep hoera
& dankjewel! Het verhaal van Baloe
was nogal een speciaal verhaal, want
de wolven mochten het zelf
samenstellen. 1 iemand begon te
vertellen, dan zei Baloe stop en mocht
een andere aanvullen. Baloe zelf gaf ook wat inbreng. Het eindresultaat van het
verhaal was dat Bagheera zijn hoofd had verloren en met pis op zijn been in de
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Macdonalds een BigMac zat te eten. Wat een rare fantasie hebben die wolven soms
toch .
Toen was het tijd voor het avondspel. Captain America (Jakala) had de wolven hun
hulp nodig om een invasie van aliens tegen te gaan. Ze moesten samen proberen
andere superhelden op te roepen om mee te vechten tegen de aliens. De eerste bij
wie ze dat probeerden was THE HULK (Baloe). Die was enorm gefrustreerd, omdat er
snoepen in vreemd sopje zaten, en THE HULK kan absoluut niet tegen verspilling van
snoepen. Om het leuk te maken moesten de wolven telkens 1 tegen 1 een snoep uit
het sopje halen met enkel hun mond. Lou De Zutter was de eerste die doorhad dat
dit niet simpel was,
want het sopje bestond
uit
spuitwater
en
bloem EN WAT PRIKTE
DAT
AAN
HET
GEZICHT!! Ester-Roos
Hoflack was de eerste
en ook de enigste die
effectief er één kon
uitvissen met haar
mond. Al de rest van de
wolven
moest
uiteindelijk plooien en
THE HULK liet ze het
met hun handen eruit halen. Na deze geslaagde opdracht hadden de wolven THE
HULK overtuigd om mee te vechten tegen de aliens. Om Black Widow (Akela) te
overtuigen moesten de wolven zoveel mogelijk punten halen met darten. Kenji
Hamelinck slaagde er zelf in om in de roos te gooien dus de opdracht was snel
geklaard. Na ook nog Iron Man te overtuigen konden de wolven gaan strijden met de
aliens. Maar toen ze toekwamen bleken de avengers weggevlucht te zijn, en moesten
de wolven de aliens zelf zien te verslaan. Ze kwamen, ze zagen, ze overwonnen. Zoals
altijd eind goed al goed! En nu… zzzzzz, slaapwel! Op het einde van deze dag zijn we
ook blij te melden dat Zeno Leupe, Emma Maricou en Myrthe Van de Veire
mysterieus hun wolfje hebben behaald, proficiat!!
Maandag 28 maart 2016
OPSTAAAAAAAAN!! Het was al derde dag van het kamp en het werd steeds moeilijker
voor de wolven uit hun warm bedje te komen. Behalve voor Max Albers want hij
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stond na 1 minuut al helemaal aangekleed buiten. Zoals altijd beginnen we de dag
met een turnles. In deze turnles moesten we onze poepspieren trainen door te
twerken. Arend Schuermans bleek daarin een natuurtalent te zijn en toonde zijn
twerkskills aan alle wolven. Na de turnles was het tijd voor het ontbijt en wat stond
er op het menu? hmmmmm YES boterhammetjes met choco!!!
Na het ontbijt volgde het wassen en de inspectie. Wanneer iedereen zijn bedje mooi
had opgemaakt en zijn chocosnoet gewassen had, was het tijd voor het eerste deel
van de sportproeven, namelijk de 60 meter sprint en de 400m lopen. Dichtbij het
kampterrein loopt er een aarde baan waar we naar goede gewoonte altijd lopen.
Toen we daar toekwamen stond ons een grote verassing te wachten: in de wei naast
het baantje liepen er wel honderden schapen en lammetjes. Iedereen was hierdoor
natuurlijk afgeleid en Aline Despriet riep zelfs per ongeluk KIJK EEN SCHAMMETJE!!
(een combinatie van schaap en lammetje) Toen we begonnen aan de sportproeven
was het redelijk mooi maar wel zeer winderig weer. Plots begon het ook heel hard te
regenen en dan hebben we jammer genoeg de sportproeven niet kunnen afmaken.
De zestig meter sprint heeft wel iedereen kunnen lopen en daar was de top 3:
60 m
1. Zeno Leupe
2. Arend Schuermans
3. Miro Leupe
Proficiat jongens! We maakten gebruik van het schuilen om nog eventjes verder te
werken aan onze paasshow. Van al dat sporten en oefenen voor de paasshow
begonnen onze magen stevig te grommen. Gelukkig had de stam weer overheerlijk
gekookt voor ons. Vandaag
stond nasi goreng met een
yoghurtje als dessert op het
menu. Na het eten was het
tijd voor een welverdiende
siësta. Om klokslag 2u werden
de wolven uit hun bedjes
gehaald.
We hebben dan allemaal
kleine spelletjes gespeeld en
we
begonnen
met
estafettespel. Hier moesten
ze nest tegen nest om ter snelst allemaal opdrachtjes vervullen. Ze moesten een voor
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een zaklopen, daarna boomstamrollen en terug keren naar hun nest. Dat tweede ging
voor sommige wolven al wat moeilijker dan voor de andere. Voor Jana Goedertier en
Jan Meyskens was dit geen makkelijke klus. In plaats dat Jana Goedertier mooi naar
voor rolde, rolde ze de hele tijd cirkeltjes waardoor ze telkens weer eindigde op de
startplek. Jan Meyskens werd zo duizelig van het rollen dat hij meerdere keren viel
wanneer hij terug mocht lopen. Daarna hebben we nog dassenroof en baseball
gespeeld. Jan Meyskens was jammer genoeg verloren bij dassenroof, maar gelukkig
was Lukas Vermeulen er om hem te troosten.
Na de kleine spelletjes hadden de JVG’s ons uitgedaagd in een potje voetbal. De
stoere wolven weigeren natuurlijk nooit zo’n uitdaging (ook al waren we in de
minderheid). Gelukkig hadden we Tuur Boogaerts en Arend Schuermans want zij
waren niet bang voor de grote JVG’s en wisten een paar punten te scoren. Van al dat
voetballen was iedereen uitgeput en was het tijd voor lekkere soep en
boterhammetjes. Na het eten hebben we gezellig met heel de eenheid liedjes
gezongen. Daarna moesten de wolven luisteren naar een verhaal uit het jungle book
terwijl ze wat chips aten en ice tea dronken. Daar bovenop had Elise Van Poucke ook
een traktatie mee voor de wolven, omdat ze in de 2e week van de paasvakantie jarig
werd. Hiep hiep hoera!
Toen we na het verhaal buiten stonden kwamen er twee zeer bekende personages bij
de wolven op bezoek. Het waren Plezier en Verdriet van Inside Out. Deze waren
allebei redelijk verdrietig want ze waren de vrolijke herinneringen van Riley kwijt. De
wolven wouden heel graag helpen zoeken naar de vrolijke herinneringen. Ze moesten
allemaal opdrachtjes doen bij de verschillende emoties en zo kregen ze telkens een
stukje van de herinnering terug. Bij emotie Angst, moesten ze Angst helpen om een
eng parcours af te leggen. Ilias Bernaerts zei tegen angst “ik ben ook vaak bang maar
ik doe het toch altijd! Jou lukt het dus ook”. Zonder deze troostende woorden zou het
Angst nooit gelukt zijn! DANKJEWEL ILIAS! De wolven hadden al de andere
opdrachtjes ook goed vervuld en Riley had haar vrolijke herinneringen terug. Op het
einde kregen de wolven ook een mooi aandenken van Plezier en Verdriet: een glow in
the dark stick! Alle wolven waren blij dat ze Verdriet en Plezier hebben kunnen
helpen, maar ze waren ook doodmoe. Snel het bedje binnen! Slaaaaaaapwel liefste
wolfjes.
Dinsdag 29 maart 2016
OPSTAAAAAAAN!!!!! De allerlaatste volle dag van het kamp was aangebroken. We
begonnen onze dag zoals altijd met een stevige turnles door Baloe. Toen al onze

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – MEI 2016 TOT SEPTEMBER 2016
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: LENS YOERI – EKKERGEMSTRAAT 141 – 9000 GENT

24
spiertjes wakker waren, genoten we van een lekker ontbijt met speculoosjes zodat
we er kloek opstonden voor onze laatste dag.
Na het ontbijt moesten we ons eerst nog wassen en onze inspectie doen en dan kon
de dag pas echt beginnen. Omdat het deze avond al de paasshow was en de wolven
wel nog wat werk hadden, besloten we om vandaag nog zo veel mogelijk te oefenen
afwisselend met andere activiteiten. Een daarvan was een mini bosfuif: hierbij
konden de wolven de paasshowstress van zich afdansen. Vooral Elisabeth
Meersseman, Warre Deleu, Milan Van De Geuchte en Esther-Roos Hoflack gingen
hier helemaal in op. De
paasshow kreeg steeds
meer vorm en de wolven
deden erg hun best om
hun rol zo goed mogelijk
te brengen.
Na al dat oefenen en al
dat spelen hadden we
wel wat rust en een
lekker maaltijd verdiend.
Op het menu stond dan
ook gebakken patatjes
met stoverij! Alle wolven
en de leiding aten hun buikje vol! Deze overheerlijke maaltijd werd gevolgd door een
siësta. Na een klein dutje stond alweer de paasshow en veel spelletjes op het
programma. We oefende onze act nog eenmaal en zagen dat de wolven toch echt
hun best deden, dus vond de leiding dat het wel gepast was om de rest van de
middag enkel nog te spelen. Zo werkten Jonas Van Troys en Jan Meyskens verder
aan hun kamp, speelden sommige wolven met Baloe en Kigo en werd er met Akela
en Jakala tikkertje gespeeld. Dit laatste leidde tot grote hilariteit toen Brent
Verbanck zelf tot het einde van het bos liep om Akela te kunnen tikken.
Toen we allemaal wel wat uitgeput waren van al dat spelen, was het al tijd voor ons
vieruurtje. Blijkbaar zijn er heel veel wolven jarig in april, want nu was het de beurt
aan Jana Goedertier om te trakteren voor haar verjaardag. Iedereen kreeg lekkere
paaseitjes. Dankjewel en gefeliciflaptaart!! Na het vieruurtje hadden we nog snel
even tijd voor om de paasshow te oefenen voor we moesten avondeten. Zogezegd zo
gedaan en we trokken ons nog een laatste keer terug om de paashow helemaal
perfect te maken. Om 17u30 was het echter al tijd om boterhammetjes met soep te
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eten want om 19u begon de paasshow al! Na alweer een lekkere maaltijd trokken we
ons uniform aan, namen we ons zangbundel en gingen we nog een laatste keer naar
het toilet. En voor we het wisten zaten we met de volledige eenheid samen in de
eetzaal klaar voor een spetterende avond. De paasshow werd geleid door Raksha,
Leeuw en ons geliefde Akela! En ze deden dat heel erg goed. Na al die uren goed
geoefend te hebben was het dan eindelijk tijd om onze act te tonen aan de rest van
de eenheid. Alle wolven stonden vol zenuwen te wachten in de gang tot het hun
beurt was om op te gaan, en ze hebben stuk voor stuk heel erg hun best gedaan.
Allemaal applausje voor jullie zelf. Of een ow-ow-ow zoals dat bij ons op de scouts de
gewoonte is. Na hun performance konden de wolven verder genieten van de rest van
de paasshow. Na een leuke avond vol grappige shows en met veel gezang konden de
wolven moe maar voldaan in hun bedje kruipen.
Woensdag 30 maart 2016
Deze ochtend waren de vogeltjes niet aan het fluiten, maar aan het janken. Dit omdat
de laatste dag van het kamp was aangebroken en we weldra terug naar huis moesten
. Na onze buikjes vol te eten met boterhammen met confituur was het tijd om de
valiezen in te pakken. Zoals gewoonlijk was dat weer zwoegen en zweten om de
slaapzak in het veel te kleine slaapzakzakje te krijgen. Gelukkig stond de leiding
paraat om hun slaapzakpropkunsten te tonen. Al bij al verliep alles heel vlot en
konden de wolven al snel terug gaan spelen, behalve Milan Van De Geuchte en Lou
Dezutter. Zij wouden namelijk veel liever de leiding helpen kuisen dan spelletjes
spelen. Nog eens bedankt daarvoor jongens! De andere wolven gingen in het bos
gaan spelen. Al snel werden er kampen gemaakt en naar goede gewoonte kregen
Aline Despriet en Anna Meyskens een vlechtbeurt bij Akela. De tijd vloog voorbij
vandaag en al snel was het tijd voor HOTDOGS! Mmmmmmm. Hierna was het tijd
voor dag der raden, waar de wolven aan de leiding kunnen vertellen wat ze wel of
niet leuk vonden aan het kamp. De wolven hadden nog maar net hun zegje gedaan
toen de bussen al toekwamen. We namen afscheid van elkaar door het afscheidslied
te zingen en de nest -en patrouillekreten te doen, waarna we de bus op kropen…
Het kamp was alweer zeer geslaagd en in een mum van tijd voorbij gevlogen. Dit
mede door de goede organisatie van de eenheidsleiding en het lekkere eten van de
stam. Een dikke merci!!!!
Uw reporters ter plaatse,
De voltallige wolvenleiding
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Programma Wolven
Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet Akela vooraf
te verwittigen.
Zaterdag 23 april 2016: 14u00 tot 17u30
Vandaag gaan we lekkere koekjes verkopen in het stad voor onze kas wat te spijzen!
Niet vergeten: €1
Zaterdag 30 april 2016
Geen vergadering
Zaterdag 7 mei 2016: 10u00 tot 17u30
De 3e jaars gaan op fietstocht en mogen dus zeker hun fiets niet vergeten, de
anderen gaan veel spelletjes gaan spelen aan de blaarmeersen!
Niet vergeten: fiets (3e jaars), lunchpakket, €1, buskaart of €2
Zaterdag 14 mei 2016: 14u00 tot 17u30
Hopelijk is het weer ons goedgezind vandaag want wij spelen waterspelletjes!
Niet vergeten: €1
Zaterdag 21 mei 2016: 14u00 tot 17u30
Vandaag leren we spoortekens en vertrekken dan meteen ook op spoortekentocht!
Niet vergeten: €1
Zaterdag 28 mei 2016
Geen vergadering
Zaterdag 4 juni 2016
Geen vergadering
Zaterdag 11 juni 2016: 14u00 tot 17u30
Vandaag maken we themakledij voor op grootkamp en spelen we uiteraard vele
spelletjes.
Niet vergeten: (oude)witte tshirt, €1
Zaterdag 18 juni 2016: 14u00 tot 17u30
We luisteren naar het jungleverhaal over de watervrede en spelen vele spelletjes!
Niet vergeten: €1
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Zaterdag 25 juni 2016: 10u00 tot 17u30
!!!!!!!!!Verassingsvergadering!!!!!!!!!!!
We openen en sluiten aan het Sint Pieters station.
Niet vergeten: €10 & lunchpakket
Zondag 7 augustus 2016 tot woensdag 17 augustus 2016
JOEPIEJOEPIEJOEPIE! GROOTKAMP!!!!!!

Zaterdag 3 september 2016: 14u00 tot 17u30
Vandaag leren we elkaar beter kennen en spelen we veel spelletjes.
Niet vergeten: €1
Zaterdag 10 september 2016: 14u00 tot 17u30
Ook vandaag spelen we nog heel veel spelletjes en verwelkomen we hopelijk een
aantal niet wolfjes.
Niet vergeten: €1
Akela
Nieuwsgierige Arasari
Ariadne Warmoes
Takleidster van de Wolven
arasari@dezwaluw.org
Tel.: 0473/36.45.91
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Artikel JVG's Paaskamp 2016
Zaterdag 26 maart 2016
Eindelijk staat het langverwachte paaskamp voor de deur, aan allen die gekomen zijn
proficiat, aan allen die niet gekomen zijn minder proficiat, want jullie misten een
geweldige week. We zeiden al gauw gedag tegen de ouders en stapten de bus op en
ja hoor, we hadden het geluk om dezelfde grappige buschauffeur te hebben als bij
herfstkamp. Ook nu begon hij met zijn openingszin dat de oplossing tegen
wagenziekte mopjes vertellen is en dat we niet mogen vergeten onze gordel aan te
doen, stel dat hij zou moeten remmen voor een everzwijn. Hij begon met een
spetterende opener: 2 honden lopen langs de slager, zegt de een “njam njam wat een
lekkere
worst”
waarop de ander “er
staat hier een bordje
honden
niet
toegelaten”.
De
eerste heeft de
oplossing “we doen
gewoon alsof we
niet kunnen lezen”
haha. Na dit staaltje
hoogstaande humor
was het tijd voor een filmpje om de tijd te verdrijven. Ongeveer net voorbij driekwart
van de rit merkte Fret op dat onze grappige buschauffeur misschien ook ooit bij de
scouts heeft gezeten, hij had alleszins nog nooit gehoord van een gps en besloot
onder het rijden zijn kaart even open te slaan.
Eenmaal aangekomen aan de Spreedonken kreeg iedereen een kamer en
kamergenootjes en werd het al snel tijd om onze boterhammekes op te eten. Alles
gebeurde op het gemakske, maar uiteindelijk kwam dan toch het nieuws waar
iedereen op zat te wachten: we gaan op tocht, Joepie!!! Zowel Merlijn Dierickx als
Quincy De Boever deden ons versteld staan over hun uitgebreide kennis over het
kaartleesmateriaal, zij hadden allebei een Puntenbepaalingsdingetje mee, het bleek
uiteindelijk niets anders te zijn dan een roomer, jullie hadden ons bijna tuk Merlijn en
Quincy. Merlijn bleef ons nog verder verbazen toen de kleine man drie keer zo grote
stappen zette als de rest want tijdens de azimut moesten we 500 meter door de
velden ploeteren om ons punt te bereiken, maar wij waren echter 1500 meter door
de velden gemarcheerd. Toen deze tel/stapfout ontdekt werd mochten we dus een
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kilometer terug stappen tot ongenoegen van de rest van de Luipaarden. Het principe
van de azimut is voor velen nog niet echt duidelijk, want de Herten slaagden erin om
180° verkeerd te lopen. Ondertussen was Maxim Sleypen aan het lachen omdat
iedereen natte voeten kreeg van het drassige gebied en hoe waterdicht zijn schoen
wel niet waren, nog geen 5 seconden later struikelde hij pardoes in een plas
waardoor natte voeten wel het minste van zijn zorgen waren, tot groot vermaak van
de anderen. Alsof er op tocht niet genoeg dingen gebeuren slaagden de Tijgers erin
om een rugzak en hun patrouillestok in een gracht/beek te laten vallen, gelukkig
hadden ze Quincy De Boever, nog die niet over de gracht kon springen, en dus even
ging zwemmen.
Ondanks alles waren we allemaal op tijd terug voor het avondeten en na zo’n
wandeling had iedereen een hongertje gekweekt. Toen was het tijd voor de zangles
en kantine. Toen iedereen snoepjes uitgedeeld kreeg konden we ook Tenzin Hoflack
verwelkomen die net was geariveerd, ze moest nog eten dus terwijl de rest bezig was
aan hun kantine kreeg Tenzin haar vegetarische schotel die de stam speciaal voor
haar had klaargemaakt. Dan was het nog tijd voor een avondspel natuurlijk, we
speelden een variatie op Stratego. Het eerste halfuur verliep moeizaam, want velen
bleken het concept niet te snappen of kenden de rangen niet, maar daarna schoot
iedereen in gang en kwam het uit tot een ex aequo waarbij beide teams 11 punten
hadden gescoord. Tijdens het verloop van het spel was Stacey De Vuyst even
gedesoriënteerd en liep ze frontaal tegen een boom aan, na zo’n stoot is het dwaas
om te vragen hoe het komt dat ze hoofdpijn had.
Zondag 27 maart 2016
De kinderen werden gewekt door een iets te
enthousiaste Fennek, of was het andersom en
waren de jvg’s gewoon niet enthousiast
genoeg, want ze geraakten maar niet uit hun
bed. Uiteindelijk hadden ze wat aansporing
nodig en voerde Fennek de regel in dat de jvg’s
moesten pompen als ze trager waren dan de
wolven en dat waren ze ook, alle andere dagen
waren de jvg’s plots altijd als eerste buiten
(toeval of niet? We zullen het nooit weten). Na
een lekker ontbijtje voegde Margot Despriet
zich bij onze rangen. De inspectie verliep vlot
en dus konden we al snel beginnen aan de
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zondagse morele opvoeding over “de media”. Iedereen dacht meteen aan sociale
media en daar bleken de meesten meer over te weten dan de leiding. Gelukkig
hebben we daar niet te lang bij stilgestaan en zijn we snel over gegaan op andere
onderwerpen waarbij er een verhitte discussie ontstond over de manier waarop het
nieuws wordt gebracht, waar vooral Anna Boogaerts zich liet horen.
Na het eten was het tijd voor een korte siësta, die werd onderbroken doordat twee
clowns Pippo en De Clown onze hulp vroegen voor het verzamelen van clownspullen.
Om deze spullen te bemachtigen konden de jvg’s vechten, stelen, handelen en
werken. Ieder had zijn favoriete manier en op het einde had het team van Pippo de
meeste spullen in handen. De clowns namen afscheid, maar leken alle clownspullen
te laten liggen, ze namen enkel de wapens mee.
Hoog tijd voor een potje frisbee waarbij iedereen, maar toch vooral Fret, zich de volle
honderd procent gaf. De wedstrijd ging door tot we onderbroken werden door
opschepperige dikkenekken vg’s, die zeiden dat ze ons met gemak konden verslaan in
het voetbal. Daar zijn ze mooi niet in geslaagd, want het bleef namelijk 0-0. Na al dat
bewegen kreeg iedereen weer honger en het was al gauw etenstijd; dit was voor
sommigen net op tijd, maar voor anderen veel te laat. Hierna volgde zoals altijd een
zangles en de kantine, waar de laatste laatkomer Benjamin Meerseman ons kwam
plezieren met zijn aanwezigheid. Voor velen was het hun dagje echter niet. Mel Van
Rompay was namelijk al ziek, opeens liep Merlijn Dierickx rond met een
tomatenhoofd (ook ziek) en Anna Boogaerts kon niet meer stappen van de rugpijn.
Stacey De Vuyst heeft blijkbaar een zwak voor bomen; iedereen kent het gezegde
een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen, nou ja bomen zijn geen stenen
zeg ik altijd. Toen er dan nog werd gezegd dat iedereen hun uniform moest aandoen
voor de dropping, werden opeens ook een hoop anderen ziek waaronder Matisse
Dewever. Voor al deze zieke kindertjes was het dan ook een opluchting te horen dat
dit weer een van Fret zijn grapjes was (hij mag bij de buschauffeur gaan zitten).
Toen we dan buiten verzamelden passeerden Pippo en De Clown ons met twee
gevangen, ze waren echter snel weer weg. Fennek vertelde hun dat het crimiclowns
zijn die rijkdom willen vergaren en ze gebruiken de echte clowns als gijzelaars. Alsof
het nog niet moeilijk genoeg was hebben ze de echte clowns humorloos gemaakt. De
jvg’s moesten snel hun fout van die middag rechtzetten en hebben een drankje
gemaakt om de clowns terug grappig te maken. Achteraf hebben we de crimiclowns
niet kunnen platleggen en niet aan de politie kunnen overhandigen. Eigenlijk is dit erg
want het was 34 tegen 3, dus de crimiclowns zijn nog niet opgepakt en lopen nog vrij
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rond. Iedereen was uitgeput en dus gingen we maar een kwartietje vroeger gaan
slapen.
Maandag 28 maart 2016
Is het vliegtuig, is het een vogel, neen het is hyperactieve Fennek die de jvg’s uit hun
bed sleurt. Bijna iedereen op Mona Deschrijver na was voor de eerste 10 wolven
buiten. Niemand pompen dus, tijdens de turnles moesten we mediteren en telkens
als er iemand praatte deden we een oefening. Een rustige turnles dus. Er was
duidelijk teveel tijd voorzien voor het
wassen aangezien er plotseling een deooorlog uitbrak. Fennek moest ingrijpen en
alle deo-bussen in beslag nemen, want de
geur was niet te harden. De maatregel
viel niet in de smaak en er kwamen
kinderen zelfs klagen dat ze niet zonder
deo kunnen, want het is vies en hoe
kunnen ze dan lekker ruiken. Fenneks
advies was: gebruik je wastijd om je te
wassen in plaats van deo in elkaars
gezicht te spuiten. Desondanks hebben
enkele jonggidsen het hele kamp door
blijven zagen, we noemen geen namen
(Anna Boogaerts, Saar Lermytte, Jana
Naessens).
Nu was het weer eens tijd voor enkele spelletjes alvorens aan tafel te schuiven. Na de
siësta was het tijd voor een ladderspel waar het team van Kapucijnaap, Kantjil, Gil
Declercq en Mel Van Rompay onverslaanbaar bleek te zijn. Terwijl sommigen aan het
oefenen waren voor de paasshow was het voor de anderen tijd om de strijd aan te
gaan met de wolven. Aangezien we na vijf minuten zo ver voorop stonden besloten
we om beide takken te mengen, waarna de competitie stukken heviger werd maar
het team van Keith Deschryver en Fret uiteindelijk toch weer won tot grote frustratie
van Fennek. Na het eten was het tijd voor de zangles van Fennek, die tot ieders
vermaak de rol van een Nederlandse boer had aangenomen tussen de liederen door.
Uiteindelijk werd het tijd voor een avondspel, niet zomaar een avondspel, maar
eentje om nooit te vergeten. We deden sportproeven in het donker, in ons bloot
bovenlijf (niet voor de meisjes uiteraard), de disciplines bestonden uit lopen, voetbal,
kogelstoten en de limbo. Tussen elke activiteit werd er gedanst op geweldige
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sfeermuziek gecomponeerd door DJ Panter. Deze uitzonderlijke avond zal nog een
lange tijd in ieders gedachten voortleven, maar aan alle mooie verhaaltjes komen een
eind en uiteindelijk werd het tijd om allemaal in onze nesten te duiken.
Dinsdag 29 maart 2016
Deze ene keer werden de jvg’s rustig gewekt door niemand minder dan Okapi,
iedereen opgelucht, want er waren enkele wolven buiten voor ons. Na een lekker
ontbijt was het tijd voor een laatste, extra grondige inspectie. Het was alweer een
hele tijd geleden dat we voor het laatst KIM-spelen hielden. Leon Demey is duidelijk
geen omnivoor, want de
eetproef viel bij hem niet in de
smaak. Maxim Sleypen kreeg
een speciale opdracht bij de
tastproef. Wolf, Kongoni’s
hond, had namelijk zin om
Fennek een handje te helpen,
of beter gezegd een tong te
helpen. Eerst kreeg Maxim
Sleypen een tedere lik van
Wolf om te oefenen. Toen het
oefenen gedaan was en het
echte werk begon, was Wolf echter weg en Maxim slaagde er niet in om de tong van
een hond met die van een mens te onderscheiden. Hierdoor kreeg Fennek de
verwensing: “Godverdomme toch niet weer die stomme hond” naar zijn hoofd
geslingerd. Voor de rest ging alles vlot, al viel het wel op dat bij de smaaktest meer
dan de helft er niet in slaagde om het spuitwater te herkennen.
Na nog enkele spelletjes gespeeld te hebben werd het eten opgediend en direct erna
gingen we repeteren voor de paasshow natuurlijk. Toen iedereen er helemaal klaar
voor was, scheidde enkel het avondmaal ons nog van de paasshow m.a.w. iedereen
at snel zijn maaltijd op en dan namen we plaats voor de show. De zang- en
randanimatie werden vanavond geleid door Hinde, Arasari en Leeuw, die daar een
applaus voor verdienden aangezien het allemaal zeer in de smaak van de kinderen
bleek te vallen. Toen alle takken aan de beurt geweest waren was het tijd om snel in
bed te kruipen om morgen gezond en wel terug naar de ouders te keren. Om goed
uitgerust te zijn is het wel de bedoeling dat je gaat slapen en niet nog een halfuurje
koffieklets voor heel de zaal te houden Anna Boogaerts en Margot Despriet.
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Woensdag 30 maart 2016
Gezond en wel, even letterlijk genomen, alle
kwaaltjes die enkelen onder ons te verduren hadden
gekregen waren eindelijk verdwenen, gelukkig maar.
Na een korte maar intensieve turnles en een lekker
ontbijt gingen we meteen aan de slag met de opkuis,
want een scout laat 2 dingen achter: niets en
dankuwel. Iedereen moest zijn valies maken, de
rommel helpen opruimen en uiteindelijk de zalen
mooi gekuist achterlaten.
Er werden nog enkele spelletjes gespeeld en er werd
snel even een lekkere hot-dog gegeten voor de bus
eraan kwam. Er werd nog wat gereflecteerd over het
geslaagde kamp en sommigen keken met heimwee
uit naar de komst van de bus, anderen met
weemoed. Na een kort afscheid verzamelden we
iedereen voor een laatste keer alle nest- en
patrouillekreten te doen en dan iedereen de bus op. Geen grappige buschauffeur
ditmaal, het was eerder een brompot waarbij iedereen op zijn of haar tellen moest
passen, want de bus was net gekuist. Uiteindelijk bereikten we Wondelgem en toen
zat het kamp er helaas op.
Mij rest enkel nog de El’s en stam te bedanken voor het schitterende kamp en nog
beter eten. En natuurlijk mijn mede-leiding, Fret, Panter, Flikca, Okapi en Kameleon
voor het zalige paaskamp!!

Uw ijverige reporter ter plaatste
Bedrijvige Fennek
Hulpleider
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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!
Tijdens de maand mei is dat wat meer om het groot kamp optimaal voor te
bereiden. Geef een seintje indien dit niet zou lukken.
PS: standaard inbegrepen in de vergaderingen zijn een hoop spelletjes.

Zaterdag 23 april 2016: 14u00 tot 17u30
OPENEN EN SLUITEN IN WONDELGEM
Aangezien we binnenkort op fietstocht gaan kan het zeker geen kwaad om er nog
eens voor te zorgen dat iedereen weet hoe reglementaire fiets eruit ziet.
Zaterdag 30 april 2016
Geen vergadering
Verjaardagen April:
1 April: Rigo De Bruecker
5 April: Flicka
8 April: Mel Van Rompay
12 April: Fret
15 April: Ilona Lust
18 April: Maxim Sleypen
23 April: Mirthe Lermytte
28 April: Stacey De Vuyst
Donderdag – Zaterdag 5 – 7 Mei 2016
Super spannend mega zalig top Jvg-weekend
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Zaterdag 14 mei 2016: 14u00 tot 17u30
OPENEN EN SLUITEN IN WONDELGEM
We zijn al in mei en dus nadert het groot kamp met rasse schreden. Aangezien alles
van hout is op kamp is het vrij essentieel om het Sjorren te onderhouden. Vandaag
houden we ons daar nog eens mee bezig.
Zaterdag 21 mei 2016: 14u00 tot 17u30
OPENEN EN SLUITEN IN WONDELGEM
Onze constructies op kamp zullen sowieso al safe zijn op kamp. Maar we willen
natuurlijk ook droog kunnen slapen en daarom moeten alle tenten correct worden
opgesteld. Kom dus maar allemoale ne keer af!!!
Zaterdag 28 mei 2016
Geen vergadering
Verjaardagen Mei:
8 Mei: Kantjil/Seppe Bovyn
16 Mei: Arno Ternier
Zaterdag 4 juni 2016
Geen vergadering
Vrijdag 10 juni 2016: 19u00 tot 22u00
OPENEN EN SLUITEN IN WONDELGEM
In navolging van de succesvolle avondvergaderingen van januari trekken we nu de lijn
door. Jullie hoeven niet thuis te eten want we maken hier ons eigen potje klaar om
helemaal tot rust te komen.
Vrijdag 17 juni 2016: 19u00 tot 22u00
OPENEN EN SLUITEN IN WONDELGEM
Om te ontstressen van de examens spelen we een (leuk) avondspel.
Zaterdag 25 juni 2016: 10u00 tot 17u30
Laatste vergadering van het jaar  Meer info volgt via mail.
Verjaardagen Juni:
4 Juni: Robbe Verschelden
12Juni: Amelie Michiels
12 Juni: Marthe Michiels
27Juni: Gaspard De Koster
28 Juni: Jana Naessens
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Verjaardagen Juli:
13 Juli: Karel Boogaerts
31 Juli: Kapucijnaap/ Leon Tack

Maandag 1 augustus/zondag 7 augstus – woensdag 17 augustus 2016
GROOT KAMP JAAAAAA!!!!!

Verjaardagen Augustus:
15 Augustus: Margot Despriet
28 Augustus: Benjamin Meersseman

Zaterdag 3 september 2016: 14u00 tot 17u30
De eerste vergadering van het jaar, we leren elkaar kennen en bekijken wat we dit
jaar allemaal gaan doen.
Zaterdag 10 september 2016: 14u00 tot 17u30
Stel je voor, de tweede vergadering al. We spelen heel veel spelletjes en delen de
definitieve patrouilles is.

Actieve Fret
Sam Bastiaens
Takleider JVG's
fret@dezwaluw.org
Tel.: 0484/03.09.64
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Artikel VG’s Paaskamp 2016
Zaterdag 26 maart 2016
‘YES! HET IS WEER TIJD VOOR PAASKAMP!!’, was ongetwijfeld de eerste gedachte van
alle VG’s toen ze deze ochtend opstonden. Gepakt en gezakt begaf iedereen zich naar
het terrein in Wondelgem. Gelukkig waren de buschauffeurs heel ijverig en laadden
ze hun bus zelf, wat ervoor zorgde dat enkel de camion nog geladen moest worden.
Om 9u vertrok de bus en bracht ze naar ‘De Spreedonken’, te Olmen-Balen. Het kamp
was nog niet begonnen en iedereen zat al te schaterlachen met de mopjes van de
buschauffeur!
Aangekomen op het kampterrein en na de bus en camion geleegd te hebben,
verwachtten de VG’s dat het etenstijd was… maar niks was minder waar. “Neem
allemaal jullie rugzak met daarin gamellen en bestek, een gasvuurtje en
kaartleesmateriaal, want we gaan op tocht!”, klonk het. Razendsnel haastten de VG’s
zich en al snel vertrok de eerste patrouille, waarop de rest snel volgde. Aangekomen
op het eerste punt was het etenstijd. Tijdens de tocht was er een bijkomend spel,
waardoor iedereen extra moest opletten. Elke patrouille bezat 2 wasknijpers die ze
ongemerkt op een lid van een andere patrouille moesten steken, om zo voor straftijd
te zorgen. Op het eerste punt besprak Leeuw ook eens de kampwenken en iedereen
was overtuigd, dit wordt een spetterend kamp! Op naar punt twee.
Op de weg naar punt twee hadden de Stieren het een beetje moeilijk. Ze besloten
Gaai te volgen en kwamen hier niet zonder kleerscheuren aan onderuit. Na veel
zwoegen doorheen doornstruiken kwamen ze toch nog aan punt twee… als laatste
weliswaar. Hun beentjes zullen het geweten hebben! Ook leerden ze bij dat Gilles
Dewever zijn truien niet wast. Enkele punten later werden de VG’s gevraagd om een
azimuth te doen doorheen een gigantisch moeras. De meesten van hun gingen er
dwars doorheen en sommigen zaten tot over hun knieën in het moeras! Anderen
weigerden hun voetjes vuil te maken en liepen vastbesloten naast het moeras, is het
niet, Bunzing? Nog anderen waren dan weer woedend op de makers van de tocht en
beweerden dat er kikkers in hun schoenen zaten, he Simon Meyskens? De Condors
hadden deze keer extra veel geluk, aangezien de coördinaten verkeerd waren
doorgegeven, waardoor ze niet door het moeras moesten.
Nadat de VG’s hun buikjes rondgegeten hadden en ze de laatste paar kilometers
gestapt hadden kwamen ze eindelijk terug toe in de Spreedonken. Snel nog even de
beentjes wassen en een bedje kiezen en het was tijd om naar dromenland te gaan.
Slaapwel!
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Zondag 27 maart 2016
Opstaan!! Tien minuten later stonden (bijna) alle VG’s klaar in de U-formatie. De
meesten met gewone, droge schoenen, maar Ouistiti had volgens Otter “fresh
patta’s” aan. Zoals dat wel eens kan gebeuren, waren enkele VG’s te laat. Leeuw liet
dit niet zomaar gebeuren en de ongelukkigen zaten doorheen die dag in het te-laatteam. Na een korte turnles was het etenstijd: rozijnenbrood met warme
chocolademelk, dat kan smaken!
Na de inspectie was het tijd voor een puzzelspel, ZOOM. Hierbij werden de VG’s in
twee groepen verdeeld. Elke persoon kreeg 2-3 bladeren met daarop een tekening.
Elke tekening volgde op een andere en zo vormden ze samen een verhaal. Het doel
was dat elke groep zo snel mogelijk, zonder elkaar de tekeningen te tonen, het
verhaal kon maken. Dit spel versterkte het groepsgevoel. De groep van Cavia slaagde
erin om dit in 23 minuten te doen, maar de groep van Caraya won met 17 minuten.
Na dit spelletje vertelde Leeuw de VG’s dat ze gedurende de rest van het kamp een
spelletje gingen spelen: gotcha. Bij dit spel krijgt elke VG een sticker met daarop de
naam van een andere VG. Elke persoon moet ongemerkt zijn sticker op die
welbepaalde VG zien te plakken, zonder dat daar een andere VG of VG-leider in de
buurt is. Daarna hebben ze nog even gevoetbald, tot het etenstijd was. Mustang en
Ouistiti waren iets te enthousiast, wat zorgde voor een redelijk harde botsing, maar
zelfs dat bracht hun niet van hun stuk!
Tijd voor het middagmaal! Hamburgers met spinaziepuree, jum! De verkennersgidsen bespraken nog even de paasshow en verdeelden de rollen. Toen Wouw te
horen kreeg dat Cavia ging moeten kussen met iemand in de paasshow, wou hij koste
wat kost die persoon zijn. Moet je iets vertellen, Wouw? Middagspeltijd! Ze speelden
Plague Inc, waarbij het de bedoeling was dat de virussen vochten tegen de
ziektebestrijders. Uiteindelijk wonnen de virussen. Na enkele heerlijke pannenkoeken
speelden ze een potje frisbee terwijl enkele andere VG’s de paasshow voorbereidden.
Vooraleer het weer etenstijd was, speelden de VG’s eerst nog eens voetbal tegen de
JVG’s, waarbij het 0-0 bleef.
Deze keer was het pompoensoep en bo’kes met vleesbrood die de buikjes vulden.
Daarna was het tijd voor de eerste zangles met de volledige eenheid, onder leiding
van Fitis en Hinde. Tijd voor het avondspel! Bij Zombie Invasion moesten de VG’s elk
afzonderlijk zo veel mogelijk zombificationpoints behalen om zo hun team uit te
breiden. De winnaar, Jakhals, werd bekroond en dat maakte het tijd om in ons bedje
te kruipen…
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Maandag 28 maart 2016
De derde dag van het kamp werd ingezet met een turnles van Mustang. Daarna was
het tijd voor het ontbijt waar we leerden dat niet iedereen een gelijke smaak heeft.
Er heerste enorm veel commotie rond het feit dat Sitta en Jana De Boever melk in
hun thee doen. Je denkt ervan wat je wil!
Normaal gezien is het na het ontbijt tijd voor inspectie, maar dat was anders deze
keer. De VG’s speelden voor het eerst een ochtendspel! Temptation Island! Ze
werden verdeeld in twee groepen: de singles en de koppels. De koppels werkten
natuurlijk per twee en probeerden zo veel mogelijk huizen, baby’s, geld en
huwelijken te verzamelen. Dan was het aan de singles om er zo veel mogelijk af te
pakken van de koppels. De winnaars van de koppels waren Jakhals en Otter en van
de singles Caraya en Megane De Boever.
Het was wel even verwarrend, maar na het ochtendspel kregen de VG’s uitgebreid
tijd om zich te wassen en hun inspectie te maken. Enkele matrassen overleefden deze
inspectie niet, maar al bij al zat het toch nog redelijk goed. Etenstijd! Iedereen
speelde wat nasi goreng en een yoghurtje naar binnen, om vervolgens de paasshow
verder voor te bereiden. Deze keer werd het vrouwendansje onder handen genomen.
Katta, Sitta, Marthe Teunissen en Febe Declercq oefenden het dansje terwijl de rest
van de VG’s voetbalden. Even ter info: chapeau voor de danstalenten van Sitta! Ook
Wouw en Jakhals behoorden tot de vrouwenclub en ook zij toonden ongeziene
talenten!
Na genoten te hebben van lekkere broccolisoep en boterhammetjes belegd met kaas,
was het tijd voor een zangles. Fennek entertainde de hele eenheid, vermomd als
Nederlander. Daarop volgde de kantine, die ze voor een keer samen met de JVG’s
deden. De welbekende chips met een blikje ice tea vielen in de smaak en de VG’s
kregen nog wat extra tijd om te babbelen. Of die babbels zo nuttig waren, kan ik niet
met zekerheid zeggen. Sitta beweerde namelijk steevast dat zij geen trilhaartjes in
haar neus had, ja hoor Sitta, je hebt helemaal gelijk!
Tijdens het avondspel, Toverdrankje, werd er gevraagd aan de VG’s om te dobbelen,
raadsels op te lossen, weg te lopen van de slechte Romein en nog zo veel meer. Het
eindigde met een groot gevecht tussen de Galliërs (VG’s) en de Romeinen, waarbij de
Galliërs natuurlijk wonnen. Dit was het einde van een lange dag, slaap zacht!
Dinsdag 29 maart 2016
De VG’s werden zachtjes gewekt om vervolgens een turnles van Katta te krijgen.
Aangezien enkelen onder de VG’s volgend jaar leiding worden en dus wel eens bij de
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welpen konden staan, kregen ze vandaag een ‘welpenturnles’. Daarna aten ze een
ontbijtje met speculaas om achteraf aan de inspectie te beginnen. Vervolgens
begaven de VG’s zich naar hun befaamde kot om nog wat te oefenen voor de
paasshow, het was tenslotte diezelfde avond al! Spannend… Nu was het tijd voor een
potje baseball, waarbij deze keer uitzonderlijk veel vangballen gedaan werden! De
verkenners en de gidsen kregen nog even tijd om zich te wassen en dan was het
alweer etenstijd.
Er werd zowel warme als koude appelmoes geserveerd bij de stoverij met
aardappelen, wat een luxe! Iedereen at zijn buikje rond om daarna eventjes te rusten
tijdens de siësta. Deze middag was er geen middagspel, omdat de VG’s ijverig aan het
oefenen waren voor de paasshow. Het vele oefenen werd even onderbroken voor
een 4-uurtje (om 15 uur) en daarna was het even tijd voor ontspanning: frisbee! Het
was een nek-aan-nekrace tussen de twee teams, maar dat kon wel iets te maken
hebben met Mustang die steeds wisselde van team en de teams zo om beurt een
punt scoorden.
Het was weer tijd om de buikjes te vullen. De vleessla lag niet bij iedereen even hard
in de smaak, maar ze mogen blij zijn dat ze eten krijgen, nietwaar? De tomatensoep
daarentegen was verrukkelijk! Het was tijd voor een generale repetitie van de
paasshow want binnen een uur was het al zo ver!!! De generale repetitie was niet zo
goed, maar je weet wat ze zeggen he: een slechte generale is een goeie première! En
niks was minder waar. De VG’s knalden het dak eraf met hun spetterende optreden
en genoten ook van de sketches van de andere takken. Ook smulden ze van vele
snoepjes en frisdrank. Na een geslaagde paasshow kregen de VG’s nog even de tijd
om te babbelen en dan was het tijd om schaapjes te tellen (wat niet moeilijk was, nu
er plots een hele kudde schapen op het terrein stond).
Woensdag 30 maart 2016
Voor ze het goed en wel beseften, was het kamp al bijna afgelopen. De laatste dag
ging van start en de VG’s stonden op in uniform. Zoals altijd was iedereen mooi op
tijd en de dag begon met een turnles van Dingo. Ze aten hun ontbijt en babbelden
wat, zoals gewoonlijk. Ouistiti vroeg –voor de zoveelste keer- of hij al in het boekje
stond en ook Caraya leek verontrust dat hij niet genoeg in het boekje zou staan. Bij
deze: Caraya en Ouistiti, jullie staan in het boekje!!
Na het ontbijt was het al tijd om de valiezen te maken. Daarna was het tijd om, jawel,
te kuisen. Dit leidde plots tot een kuiswatergevecht waarbij Wouw enorm benadeeld
werd en dus ook verloor. Tijdens het kuisen mocht ook muziek beluisterd worden,
wat het voor iedereen een stuk aangenamer maakte. Terwijl de ene helft van de VG’s
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kuiste, hielp de andere helft met de camion in te laden en zo waren ze klaar tegen
etenstijd! Wat maakt ons sterk? Teamwerk!
Als middagmaal kreeg iedereen hotdogs. Bij de één was dit meer worst dan broodje,
bij de ander net omgekeerd. Iedereen zijn goesting, zou ik zo zeggen! Als dessert
kregen ze een/enkele mandarijntje(s). Nu was het al tijd voor het afscheidslied en de
nest- en patrouillekreten en voor ze het doorhadden, zaten de VG’s al op de bus
huiswaarts. Deze keer hadden ze pech met de buschauffeur, deze was jammer
genoeg niet zo vriendelijk en al zeker niet zo grappig als de eerste, maar hij heeft
iedereen toch veilig thuisgebracht!
Tot slot wil ik de stam bedanken voor het heerlijke eten en de leiding voor het
fantastische kamp! Bedankt!

Uw reportster ter plaatse
Febe Declercq
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Programma Verkenners-Gidsen
Zaterdag 23 april 2016: 14u00 tot 17u30
Nog even kijken of we kunnen sjorren. Gewoon even opfrissen en dan zijn we klaar
voor groot kamp. Misschien al even kijken wat we zullen bouwen dit jaar! Bedenk
alvast iets..
Zaterdag 30 april 2016
Geen vergadering
Woensdag 4 mei 2016 tot zondag 8 mei 2016
4-Daagse trektocht. Info voor de deelnemers volgt nog!
Zaterdag 14 mei 2016: 14u00 tot 17u30
Leeuw is een grote voorstander van morse te gebruiken op groot kamp. Nog eens alle
afspraken hieromtrent maken en uiteraard eens opfrissen!
Zaterdag 21 mei 2016: 14u00 tot 17u30
MBSZH even opfrissen want we hebben ze allemaal nodig op groot kamp! Opgepast,
deze vergadering is niet zonder enige risico. Hou je gedachten erbij!
Zaterdag 28 mei 2016
Geen vergadering
Zaterdag 4 juni 2016
Geen vergadering
Vrijdag 10 juni 2016: 19u00 tot 22u00
Avondvergadering. We zoeken het eens bij andere oorden en spelen een bosspel in
Mariakerke. We spreken af aan Mariakerke Post!
Vrijdag 17 juni 2016: 19u00 tot 22u00
Avondvergadering. Om de examenstres even van je af te schudden zullen we jullie
kennis eens testen bij een quiz.. Good luck!
Zaterdag 25 juni 2016: 10u00 tot 17u30
Laatste vergadering van het jaar… Wat we precies zullen doen is nog niet zeker.
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Maandag 1 augustus 2016 tot donderdag 18 augustus 2016
GROOT KAMP 2016

Zaterdag 3 september 2016: 14u00 tot 17u30
Openen en sluiten om 14h in Wondelgem. De planning zien jullie dan wel. Eens kijken
wat we dit jaar zullen doen en alvast elkaar leren kennen!

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