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Het nieuwe scoutsjaar ging reeds een tijdje geleden al van start. Naar 
jaarlijkse gewoonte zijn we er weer volop ingevlogen met de ganse 
leidersploeg en de ondersteunende stamploeg. In september schreven zich 
dan ook opnieuw vele enthousiastelingen in om aan onze activiteiten deel 
te nemen. Gezien het groeiende aantal leden de afgelopen jaren, kunnen 
we wel stellen dat scouting meer dan ooit weer in de lift zit. We hopen 
deze trend nog enige tijd verder te zetten, weliswaar zonder uit onze 
voegen te barsten. 
 
Voor velen kwam eind oktober het eerste kamp. Drie of vijf dagen weg 
van huis. Een ware vuurdoop, zowel voor de kinderen als de ouders. We 
zagen op kamp weliswaar vele blijde gezichten, wat ons doet vermoeden 
dat er van heimwee weinig sprake was. Veel tijd voor heimwee was er 
immers niet want de leiding had voor elke dag tal van activiteiten gepland 
zodat er geen momenten van verveling kon ontstaan. Wij danken dan ook 
iedereen van leiding die zich inzette om ook dit herfstkamp tot een goed 
en plezant einde te brengen. MERCIKES!!! 
Uiteraard danken wij ook de leden van de stam die zich steeds inzetten 
om ons potje te koken en onze boterhammen te smeren op kamp.  
De vele wilde, spannende en ontroerende verhalen van het herfstkamp 
kan u per tak nalezen verderop in dit boekje.  
 
Op 20 november organiseren we voor het eerst een feest in ons eigen 
nieuw lokaal. We kozen ervoor om de ruwbouw te laten bouwen, en de 
afwerking en inrichting zelf in handen te nemen. Gelukkig kregen we  
hulp van vele enthousiastelingen binnen onze groep die steevast na de 
werk- en schooluren de handen uit de mouwen staken. Aangezien we nog 
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niet alles perfect tot in de puntjes hebben kunnen afwerken, en aangezien 
we toch graag alle ouders een woordje uitleg willen geven rond onze 
werkzaamheden, leek het ons voor de hand liggend om een apart 
‘openingsfeest’ te organiseren later dit scoutsjaar. Dit openingsfeest zal 
op 5 februari doorgaan vanaf 16h, in ons eigen lokaal uiteraard. Alle 
takken eindigen die dag hun activiteiten omstreeks 17h30 op ons terrein 
te Wondelgem zodat de ouders niet meer hoeven rond te rijden om hun 
oogappeltjes op te halen. Nadien kan iedereen tot in de late uurtjes verder 
genieten aan onze bar. Wij maken die dag ook van de gelegenheid gebuik 
om andere scoutsgroepen uit te nodigen op onze happy hour – fuif, vanaf 
21h. 
 
Vele ouders stelden mij reeds de vraag wanneer onze activiteiten nu 
verhuizen naar Wondelgem. Het is weliswaar niet omdat wij nu over een 
eigen lokaal beschikken, dat wij onze plaats van vergaderen zullen 
verleggen. Zolang wij de Muze kunnen gebruiken, laten wij daar het gros 
van de activiteiten doorgaan. Hopelijk nog vele jaren dus. 
 
Nu het einde van 2010 nadert en de kerstdagen met rasse schreden 
naderen, starten wij opnieuw met onze wijnverkoop. Aangezien dit ook 
vorig jaar een groot succes werd en wij nog vele nabestellingen kregen, 
leek het ons evident dit initiatief te herhalen. Op algemene aanvraag 
voegen wij dit jaar aan ons assortiment -van een rode en een witte wijn- 
een cava toe. Wij kozen voor een cava die in de smaak valt bij vele 
ouders en ook tijdens onze festiviteiten wordt geschonken. We hopen 
uiteraard dat iedereen terug zijn beste beentje voor zet zodat we opnieuw 
voldoende geld kunnen ophalen om onze werking te ondersteunen. 
 
 
Mochten er in de toekomst vragen, suggesties of problemen zijn mag u 
mij steeds contacteren: 
 
 
 
 

 
Oprechte Baribal 
Everaert Pepijn 

 
0498/08.03.42 

baribal@dezwaluw.org 
 EENHEIDSLEIDER 
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Openingsfeest nieuw lokaal: 
 
Bij de inhuldiging van ons nieuw lokaal hoort uiteraard een receptie. 
Daarom bieden we iedereen iets te drinken op ons: 
 
 
 

““ OO PENINGSFEEST NIEUW LPENINGSFEEST NIEUW L OKAALOKAAL””   
zaterdag 5 februari vanaf 16h  

 
 
 

Vanaf 16h verwelkomen we iedereen in ons nieuw lokaal, gelegen in de 
Viaductstraat te Wondelgem. We nemen uitgebreid de tijd om het nieuwe 
lokaal voor te stellen en klinken nadien op de officiële ingebruikname. 
 
De kinderen eindigen uiteindelijk de vergadering om 17h30 op het 
terrein, waar ons lokaal is gelegen. U hoeft dus niet meer rond te rijden 
om hen op te halen. 
 
Inschrijven voor dit feest is niet noodzakelijk. We verwachten immers 
iedereen...  
 
 
 
 

 
MAÎTRE DES FÊTES 

 
Oprechte Baribal 
Everaert Pepijn 

0498/08.03.42 
EENHEIDSLEIDER 
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Wijn - en cavaverkoop 
 
Om onze eenheid financieel te ondersteunen, houden wij elk jaar een 
actie die geld in het laatje brengt. Vier jaar geleden startten we met de 
verkoop van onze Zwaluwwijn. Ondertussen is onze verkoop opgelopen 
tot meer dan 2600 flessen!! 
Dit jaar voegen we aan ons assortiment een cava toe. 
Het geld dat wij met deze actie kunnen verzamelen gebruiken wij om het 
spel- en kampmateriaal te vernieuwen. 
 
Volgende wijnen bieden wij aan: 
 
Rood: 
 
La Mano Mencia, Vinos de Arganza, Bierzo Roble, Spanje 2008 
 
Wit: 
 
Soliluna Viura, Vitivinicola de Longares, Cariñena, Spanje 2009 
 
Cava: 
 
Portell, Brut, Macabeo en Paralleda 
 
 
Vul gewoon het bestelformulier dat uw kinderen meekregen in en geef 
dit, samen met het geld, af aan de eenheidsleiding die je dan een bewijs 
zal overhandigen. Je kan eveneens het bedrag overschrijven op onze 
rekening: 001-4945144-63. Indien de wijn voor 27 november besteld 
wordt, kan hij nog geleverd worden op 18 december, de laatste 
vergadering voor de feestdagen dus. 
 
11 december ten laatste zouden wij ook graag alle eerste bestellingen 
afronden.  Nadien kan u uiteraard nog bijbestellen. 
 
 
We rekenen alvast op jouw steun en danken je daarvoor bij voorbaat. 
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Paaskamp: 
 
Jeugdheem ‘De Spreedonken’, Gestelseweg 12, 2491 Olmen 
Van zaterdag 9 april 2011 tot en met woensdag 13 april 2011. 
Prijs: 80 € per persoon 
Van maandag 11 april 2011 tot en met woensdag 13  april 2011 voor 
de Bevertjes. 
Prijs: 40 € per persoon 
Inschrijvingen iedere zaterdag tot 19 maart 2011, bij voorkeur via 
overschrijving op 001494514463 
 
Fosàfolie: 
 
FOSàFolie‐weekend! Een nationale ledenactiviteit van FOS voor de 
jongverkenners, jonggidsen, verkenners en gidsen. Plaats van 
logement: Antwerpen.  

 
Info volgt nog via de infofolder. 

 
Groot kamp: 
 
Jeugdcamping VVV, Kattenbos z/n, 3920 Lommel 
 
1Ste Periode: Van 1 augustus 2011 tot en met 18 augustus 2011 voor 
alle leiders, P.l's en H.p.l's, Verkenners – Gidsen en  Voortrekkers. 
Prijs: € 200, 
2De Periode: Van 7 augustus 2011 tot en met 17 augustus 2011 voor 
alle kinderen: Wolven, Teerpoten en een deel van de Jongverkenners 
‐ jonggidsen. Prijs: € 150, 
3De Periode: Van 10 augustus 2011 tot en met  15 augustus 2011 voor 
de Bevertjes. Prijs: € 90, 
 
Inschrijvingen iedere zaterdag tot 14 Juni  2011, bij voorkeur via 
overschrijving op 001494514463 
 

!! Details zoals steeds in de kampfolder !! 
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Artikel Stam herfstkamp 2010  
Zaterdag  
De dag was nogal triest begonnen met het overlijden van de geniale 
schrijver Harry Mulisch, maar dat hield de stammers niet tegen om een 
fantastisch kamp tegemoet te gaan. Goed bepakt en gezakt met 
ingrediënten, het kampmenu en onze tonnen ervaring gingen we richting 
Geel. De kinderen hadden voor de middag nog een eigen lunchpakket 
mee, dus dat gaf ons de kans om de keuken in orde te brengen en ons 
voor te bereiden op de eerste topper op het menu: balletjes in 
tomatensaus! Na het serveren van de maaltijd aan de kinderen en leiding, 
was het de beurt aan de stam om te eten, gevolgd door een kleine afwas 
en het klaarzetten van de kantine. Rond die tijd bleven andere  stammers 
toestromen: Cholo en Kea, gevolgd door Paca en Kauw. Als laatst 
kwamen Wezel en Bram toe. Al snel was er veel sfeer in de kantine en 
werd de avond gevuld met verhalen van Vink en Wezel … 
 
Zondag 
Zondag is rozijnenbrood – met - chocolademelkdag! Of toch niet? Er 
lagen overal met choco besmeerde boterhammen klaar. Hmmm was er 
toch iets fout gelopen met de logistieke bevoorrading van het kamp 
misschien? Wie zal het weten?!  Na het ontbijt werd er alweer voor 
gezorgd dat het middageten op tijd klaar zou zijn. En het werd weer 
gesmaakt hoor; 
appelmoes met 
kippenworst 
blijft een 
kinderfavoriet. 
Ook van 
Grizzly! 
 ’s Middags 
gaven Paca en 
Kauw een heus 
race-spel voor 
de JVG’s en 
had de zieke 
Nyala van de neusspray haar beste vriend gemaakt. Verder werd er weer 
gewerkt aan een culinair hoogstandje, namelijk pompoensoep, speciaal 
gemaakt voor deze Halloweenavond. Daarbij moesten er natuurlijk ook 
boterhammen worden gesmeerd en vandaag was dat paté. Hun buikje 
rond gegeten en gedronken vertrokken de kinderen uit de eetzaal om hun 
avondspel te gaan spelen en konden wij op het gemakje opkuisen. 
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Maandag 
Vandaag zouden er weer heel wat mensen komen om te helpen: Nandoe 
en Cotinga, Wasbeer, Ekster en Albatros. Deze laatste vloog richting 
JVG’s om daar te helpen bij Lama, Ooievaar en Narwal. Grizzly, Vink 
en Kea hadden zich ondertussen op de knolselder gestort om alle veertien 
knollen in gelijke (???) stukjes te snijden, terwijl in de keuken Kaaiman 
en Wezel het gehele kookgedoe in de gaten hielden. Ondertussen had 
Kaaiman, die wel van een mopje houdt, gezien dat een groot deel van de 

handdoeken al nat was. Hij 
had aan Nyala een aantal 
exemplaren gegeven en 
gezegd dat ze die in de 
droogkast moest gaan 
steken. Het arme schaap is 
tien minuten op zoek 
geweest naar een 
droogkast… die er niet is! 
  
De dag ging al te vlug 
voorbij, tot rond een uur of 
vijf, tijdens het smeren van 
de boterhammen met hesp, 
Wasbeer zei dat hij last 
had van zijn “alg”. 
Vreemde blikken werden 
hem toegeworpen, waarna 
het duidelijk werd dat het 
zijn gal moest zijn. Die 
malle ouwe Wasbeer toch! 
Ook was er verwarring 

ontstaan rond de uitspraak ‘Bart en Herry’ komende van Nandoe. 
Hilariteit alom natuurlijk bij deze verspreking van ‘Bari en Hert’. Ik 
denk niet dat ze snel van hun nieuwe bijnamen zullen afkomen…  
Bij het wachten op de kantinegangers werd er gesproken over de BOP- IT 
van Giraf. Dit is kinderspeelgoed waarbij men zo snel mogelijk op een 
van de drie knoppen moet drukken, terwijl het tempo wordt opgedreven. 
Kea was al verslaafd door twee dagen elke kantineavond non-stop te 
spelen, maar de echte verslaafde was toch wel Baribal. De concentratie 
en gedrevenheid in zijn ogen spraken boekdelen; ik hoop dat Giraf het 
spel nog teruggekregen heeft. 
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Dinsdag 
De voorlaatste dag van het kamp was alweer aangebroken, dus we 
wouden de kinderen en leiding nog eens verrassen met iets lekker: 
spirelli’s met bolognaisesaus! En geen spaghetti, zoals Baribal 
beweerde… De saus was al de dag ervoor gemaakt samen met Wezel, 
want die was 
reeds samen met 
Kaaiman terug 
vertrokken 
richting Gent. 
Nadat iedereen 
een veel te groot 
bord gegeten had 
(zelfs Grizzly 
moest zwichten) 
en we allemaal 
achteruit gezakt 
op onze stoel 
zaten, dacht Hert 
dat het wel eens tijd was voor een Chocotoff. Zoals u allen weet, is dit 
een heerlijk stukje snoep bestaande uit een hard buitenlaagje klassieke 
chocolade gevuld met een soort malse chocoladecaramel. Volgens de 
familie Slock (Hert, Nyala en Kea) zijn er echter een aantal vuistregels 
voor je zo’n snoep mag opeten. Zo moet het buitenlaagje op de juiste 
temperatuur zijn, zodanig dat als je bijt de chocolade niet barst maar mooi 
meebuigt. Een tijdje opwarmen in de hand of in de broekzak zijn hiervoor 
ideale methodes. Ook is het best dat je er maar 2 per dag eet, bij de derde 
Chocotoff beleef je nooit dezelfde sensatie als bij de eerste 2. Toen de 
rest van de Stam dit hoorde, keken ze naar ons alsof ze het in Keulen 
hoorden donderen. Tja, elk zijn ritueel zeker?   
Voor het avondeten stonden er boterhammen met kaas en soep op het 
menu. Natuurlijk werden de bo’kes besmeerd met boter en zijn er 
kinderen die geen boter mogen eten. Wasbeer had het er niet beter op 
gevonden om die boterhammen ‘met ‘zonder boter’’ te heten. Kwestie 
geen verwarring te creëren èh ;).  
Verder werd er al wat opgekuist voor de grote verhuis van de dag erna 
naar Gent en gingen we een avond vol BOP-IT, pietjesbakken en poker 
tegemoet.  
 
Woensdag 
Na de nodige liters koffie, torens boterhammen en honderdmiljoenmiljard 
speculoosjes, mochten we ons boelke weer samenrapen om terug naar 
Gent te trekken. Het vele opkuiswerk van gisteren wierp vandaag zijn 
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vruchten af, want het ging verdorie bijzonder vlot in de keuken. Zodanig 
vlot zelfs dat Cotinga en Wasbeer de eetzaal al konden kuisen, terwijl 
Nandoe en Narwal de keuken onder handen namen. Baribal werd tegen 
de middag aangesteld als “chef pita” en nam die taak met plezier op zich, 
zodat iedereen tegen de middag met zijn pistoleke kon aanschuiven. En 
nog eens aanschuiven, en soms nog eens aanschuiven want ze kwamen 
allemaal terug voor een tweede of derde portie. We hadden het allemaal 
redelijk goed ingeschat, enkel bij de witte kool hadden de inkopers een 
heel klein beetje te veel gerekend… de volgende keer slechts 2 in plaats 
van 8 dus  
Na dit topgerechje bleek dat de bussen zich al klaargesteld hadden om in 
te laden, dus namen wij nog snel afscheid van elkaar en vertrokken terug 
naar Gent.  
 
Uiteraard wens ik in naam van de hele eenheid onze trouwe stammers te 
bedanken voor dit alweer uitermate geslaagde kamp. Een vette how, how, 
how, how, how is hier wel op zijn plaats. 
 
 

Dit verslag werd u gebracht door: 
Opgewekte Kea 

Uw zonnetje in donkere dagen ;-) 
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Artikel Bevertjes Herfstkamp 2010 
 

Eindelijk !!  

Nu kunnen we allemaal onze spannende avonturen 

van in het grote bos nog eens herbeleven ..  

Toch nog geen heimwee?  

Hier gaan we dan .. 
 
Zaterdag 30 oktober 2010 
Eindelijk was het dan zover, 
het allereerste scoutskamp van 
de bevertjes! Ondanks het iets 
mindere weer had iedereen er 
enorm veel zin in. Na afscheid 
genomen te hebben van de 
mama en de papa stapten we 
allemaal op de bus richting 
onze grote chalet te midden 
van de bossen, “De 
Spreedonken”. Na een rit van 
anderhalf uur bereikten we 
eindelijk ons kampterrein. Iedereen keek zijn ogen uit, want zo een grote 
chalet en zo een groot bos zie je niet elke dag! Nadat we onze kamertjes 
hadden gevonden gingen we vlug gaan eten, want iedereen had reuze 
honger! Maar Wolf Bruyland bleek zijn lunchpakket vergeten te zijn… 
Gelukkig was er nog Matthew De Schryver, die zijn eten met hem 
deelde, zoals echte bevers dat doen! 
Na ons middagmaal kropen we eventjes in ons bedje, om daarna met veel 

energie veel spelletjes te kunnen 
spelen. Jammer genoeg was het heel 
hard beginnen regenen en konden we 
dus niet buitenspelen. Maar geen 
nood, de leiding verzint altijd wel een 
oplossing, en deze keer was dat een 
echte poppenkast- en 
knutselnamiddag! Samen met onze 
vriendjes van de teerpoten keken we 
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naar een poppenkast over Roodflapje, en daarna maakten we allemaal een 
mooie regenboog. Tijdens het knutselen werden de tongen van sommige 
bevertjes al iets losser. Vooral Elisabeth Meersseman vertelde veel 
verhaaltjes, en soms wel 2 keer hetzelfde verhaal! Gelukkig kon iedereen 
luisteren en schilderen tegelijkertijd, want toen onze regenbogen af 
waren, zagen we de zon al tussen de regenwolken piepen. 
Na het knutselen kregen we snel de kampregeltjes te horen van Bulle en 
demonstreerde Lara Coppens haar speelgoedjes die ze meegebracht had 
van thuis. De 7 andere bevertjes vonden het de moeite waard en waren 
zeer blij dat ze er even mochten mee spelen. Ik herinner mij echter al lang 
de naam niet meer, maar misschien ben ik gewoon niet mee met mijn tijd. 
Na een lekker vieruurtje gingen we eindelijk de bossen verkennen! En 

toeval of niet, alle 
bossen hadden de 
naam van een van 
onze Vriendjes 
van het Woud. We 
leerden ook hoe 
we ons bedje 
moesten opmaken, 
wat alle bevertjes 
snel onder de knie 
hadden. 
Toen iedereen zijn 
buikje vol had van 
de lekkere 

balletjes in tomatensaus zongen we snel nog een paar liedjes, alvorens we 
speciaal bezoek kregen. Jojo het spookje kwam ons om hulp vragen! Ze 
wist namelijk haar huis niet meer zijn en miste haar mama heel erg. 
Gelukkig staan de bevertjes altijd klaar om iemand te helpen. Samen met 
Jojo gingen ze op zoek naar haar mama. En toen ze een uurtje later mama 
spook gevonden hadden, waren alle bevertjes doodop! Gelukkig voor hen 
konden we na een klein verhaaltje eindelijk in onze slaapzak kruipen. 
Maar niet bij iedereen verliep dat even vlot! Tibe Uittenhove moest 
eventjes worstelen met zijn slaapzak voordat hij door had hoe hij er in 
moest kruipen. Maar eind goed al goed, en ook Tibe Uittenhove kon 
samen met de andere bevertjes genieten van een welverdiende 
nachtrust… 
Zondag 31 oktober 2010 
De volgende morgen kon iedereen een uurtje langer slapen, joepie! Toen 
de bevertjes dan eindelijk mochten opstaan, zat iedereen dan ook 
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boordevol energie. We begonnen de dag met een kleine turnles om onze 
armen, benen en ogen goed wakker te maken, want we hadden een 
drukke dag voor de boeg. Na ons lekkere ontbijt begonnen we onze 

activiteiten 
rustig, door een 
kleine morele 
opvoeding over 
spelen en delen. 
De bevertjes 
praatten hier 
over met Bulle 
en vertelden 
welk soort 
spelletjes zij 
graag spelen, 
met wie ze die 
spelen en of ze 
soms met andere 

kindjes delen. Na toch wel een serieus gesprekje wouden de bevertjes 
eindelijk iets actief gaan doen. En dat zullen ze geweten hebben! We 
gingen namelijk onze sportproeven afleggen. Wat zijn sportproeven 
vroeg iedereen zich af? Wel, bij de bevertjes houden sportproeven in dat 
de kindjes 60 en 80 meter sprinten en daarna verspringen. Iedereen deed 
enorm zijn best, sprong en liep de ziel uit zijn lijf en de leiding was heel 
tevreden met de resultaten. De “winnaars” van dit kamp waren: 
Bij zowel de 60m als de 80m lopen: 
 1) Tibe Uittenhove 
 2) Matthew De Schryver 
 3) Anna Meyskens 
Bij het verspringen: 
 1) Tibe Uittenhove 
 2) Matthew De Schryver 
 3) Wolf Bruyland 
Een dikke proficiat aan deze winnaars, maar natuurlijk ook aan de andere 
bevertjes, die allemaal goed hun best deden. 
Na de vermoeiende sportproeven gingen de bevertjes en de leiding even 
in de bossen gaan spelen. De leiding stelde voor om een huisje te maken 
waar de echte bevers ’s nachts konden in slapen. De kindjes vonden dat 
een goed idee en besloten een otterhuis te bouwen. Een otterhuis, Victor 
Van Huychem? Ik denk dat je een beverburcht bedoelde! Zo gezegd zo 
gedaan! Iedereen ging samen aan de slag, en toen het tijd was om te gaan 
eten, hadden we al een mooi huisje opgebouwd, met echte muren en een 
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vuurtje om de bevertjes warm te houden. Wolf Bruyland probeerde dat 
vuur steeds aan te krijgen, maar zonder succes. Volgende keer beter Wolf 
Bruyland! 
Na een heerlijk middagmaal was het weer tijd voor een kleine siësta om 
daarna weer veel te kunnen spelen. Ook deze middag kregen de bevertjes 
bezoek, maar was het nu van een konijn of een koe? Het was geen van 
beiden, maar Pongo, de vader van de 99 dalmatiërs. Zijn puppy’s waren 
allemaal weggelopen, en Pongo vroeg of de bevertjes hem wouden 
helpen hen te zoeken. En of ze dit wouden! Samen gingen ze op pad om 
de hondjes te zoeken. 
Maar telkens ze aan 
iemand hulp vroegen, 
moesten ze eerst een 
klein opdrachtje doen, 
om hun tip te 
verdienen. Zo moesten 
ze bij de 
hondenkoekjesverkop
er geblinddoekt 5 
dingen proeven, en 
dan raden om welke 
smaak het ging. 
Hierbij kreeg de 
verkoper soms de raarste dingen te horen! Zo vond Milan Van De 
Geuchte dat melk een beetje naar saus smaakt, en Anna Meyskens 
proefde dan weer honing, in plaats van speculoospasta. Maar de bevertjes 
brachten toch alle opdrachten tot een goed einde. Toch vonden ze de 
hondjes niet, want de deugnieten waren al alleen terug naar huis gekeerd! 
Dus uiteindelijk liep alles goed af, en genoten de bevertjes na dit 
avontuur van een lekker vieruurtje. 
Na een lekker koekje was het tijd voor nog een paar serieuze techniekjes, 
zoals schoenen knopen, ritsen sluiten en knopen dichtdoen. De ritsen en 
knopen waren voor niemand een probleem, maar de schoenveters, dat 
was een ander verhaal! Na veel uitleggen en het geduldig nog een keer 
uitleggen, slaagden de meeste kindjes er in een schoenveter te strikken. 
Vooral Tibe Uittenhove, Anna Meyskens en Elisabeth Meersseman 
waren er snel mee weg, een dikke pluim voor hen! 
Later op de avond zaten we weer rustig een paar liedjes te zingen toen er 
plots een echte professor binnenkwam. Hij vertelde de bevertjes dat hij 
een knuffel wou maken waardoor iedereen goed ging kunnen slapen. De 
bevertjes wouden heel graag met hem op pad om zo een knuffel te 
maken. Zo gezegd zo gedaan, en een uur later kwamen ze terug met de 
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professor en een schattig olifantenknuffeltje. Van al dat gepraat over 
knuffels waren alle bevertjes moe geworden, en ze kropen dan ook 
tevreden in hun bedje. 
Maandag 1 november 2010 
Maandagochtend werd iedereen met een goed humeur wakker, want 

vandaag gingen 
we terug naar 
mama en papa! 
Hoewel het op 
kamp heel leuk 
was, hadden we 
toch allemaal ons 
mama en papa 
gemist. Maar voor 
we de trein 
zouden nemen, 
moesten we 
natuurlijk nog een 
paar dingetjes 
regelen. We 

begonnen met onze turnles en ontbijt, om daarna al onze valiezen mooi in 
te pakken. Met de hulp van de leiding was dit snel gedaan, en dus hadden 
we nog tijd genoeg om onze beverburcht af te werken. Hierbij kregen we 
gezelschap van Aiko, de hond van Forel. Vooral Wolf Bruyland vond dit 
wel leuk, want hij speelde de hele tijd wilde spelletjes met Aiko. 
Door de vele hulp van Aiko was onze beverbucht snel klaar, en konden 
we nog snel een tekening maken over wat we leuk en niet leuk vonden op 
kamp. Al snel ontwikkelden er zich een paar echte artiesten! De leiding 
was dan ook heel blij toen de tekeningen van alle leuke dingen af waren, 
want wat waren die mooi! Nu konden we voor de laatste keer op kamp 
ons buikje gaan vullen, want we zouden daarna al snel naar het station 
vertrekken. 
En om 2uur was het dan zo ver! De bevertjes moesten afscheid nemen 
van de bossen, hun stapelbedjes en van Tic-Tac en Bulle, die niet met hen 
op de trein zouden zitten. Ze wuifden iedereen uit, en vertrokken naar het 
station, waar een trein stond te wachten om hen terug te brengen naar hun 
eigen bedje… 
Alle bevertjes hebben heel hard genoten van hun eerste kamp! Ze konden 
veel spelen, goed slapen en veel eten. Daarom zou ik ook graag even de 
stam willen bedanken voor al het lekkere eten en de eenheidsleiding om 
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alles voor ons te organiseren. De bevertjes en hun leiding kijken al vol 
spanning uit naar het paaskamp! 
 
 
 

 
 
 

Uw verslaggeefster, 
Bulle 

Scherpzinnige Hinde 
Hulpleidster 
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Programma Bevers jan ‐ apr 2011 
 
Na de grote avonturen van het grootkamp, staat er voor ons een nieuw 
scoutsjaar te wachten met allemaal nieuwe bevertjes. De Vriendjes van 
het Woud hebben het volgende voor ons nog in petto.. Vergeet niet om 
elke vergadering €0,5 (drankje / koekje) of €1 (drankje en koekje) mee te 
geven, liefst blauwe of donkere kledij en een lunchpakket moest de 
vergadering om 10u beginnen.. Hier volgen de komende maanden :  
 
1 januari ‘11  Geen vergadering  

 
8 januari ‘11  Geen vergadering  

 
15 januari ‘11 14u00 Brandweer : Herhaling bevereisen en 4de deel Vriendjes van 

het Woud + Groot spel  + kleine spelen  
 

22 januari ‘11 14u00 Bevereisen + Techniek balwerpen, evenwicht en eerlijk 
spel + kleine spelen 
 

29 januari ‘11  Geen vergadering 
 

5 februari ‘11 14u00 Wondelgem: Deel 5 Vriendjes van het Woud + Groot spel 
+ kleine spelen. Om 17u30 sluiten we af in Wondelgem! 
 

12 februari ‘11 10u00 Wondelgem .. Baden Powell + Groot spel in Wondelbos + 
kleine spelen en lunchpakket meebrengen 
 

19 februari ‘11 14u00 Mariakerke: Deel 6 Vriendjes van het Woud + Groot spel + 
kleine spelen  
 

26 februari ‘11  Geen vergadering 
 

05 maart ‘11  Geen vergadering 
 

12 maart ‘11  Geen vergadering 
 

19 maart ‘11 13u30 Zwemmen : Verzamelen om 13u30 aan de Rooiegem + 
kleine spelen + €5 meebrengen en bandjes !! 
 

26 maart ‘11  Geen vergadering 
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02 april ‘11 13u30 Pierke Pierlala : € 5 + kleine spelen  
 

9 april ’11 – 13 
april ‘11 

 Paaskamp 
 

16 april ‘11  Geen vergadering 
 

23 april ‘11   Geen vergadering 
30 april ‘11 14u00 Crea Themakledij  + herhalen vriendjes van het woud 

(Panda) + kleine spelen 
 

 
 

Keeo 
Wispelturige Timalia 

Bevers@dezwaluw.org 
 
 
 
 
 



 

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – DECEMBER 2010 TOT MAART 2011 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: EVERAERT PEPIJN – BEGIJNENGRACHT 81  – 9000 GENT 

 

20 

Artikel Teerpoten Herfstkamp 2010 
Zaterdag 30 oktober 2010 
 
De eerste zaterdag van de herfstvakantie om 8u30 in Wondelgem kan je 
de Zwaluw aantreffen aan het kerkhof, klaar om op de bus te stappen. En 
dit jaar is het niet anders. Maar liefst 23 teerpoten staan te popelen om 
samen met Hathi, Kigo, Ko en Mang op de bus te stappen om te 
vertrekken op scoutskamp. Na een busrit van anderhalf uur en een film 
van de Klokkenluider van de Notre Dame kwamen we aan in Olmen. We 
installeren ons en dan licht Ko de Kampwenken toe. Hij en de andere 
leiding krijgen de plechtige belofte van de teerpoten dat ze deze regels in 
acht zullen nemen. Na een lunch, die van thuis is meegebracht, mag er al 
eens uitgerust worden tijdens de siësta. 
Helaas hebben we op deze eerste dag redelijk veel last van regen, en 
moeten we dus noodgedwongen het middagspel staken. In samenspraak 
met de bevers wordt dan maar een spelletjesmiddag in het gebouw 
georganiseerd. Een poppenkastvertoning, dansen op Samson & Gert en 
het werpen van ringen naar een kegel staan onder andere op het 
programma.  

Na zo’n 
spelletjesnamidd
ag beginnen de 
magen toch al 
gauw weer te 
knorren en een 
vieruurtje is dan 
wel op zijn 
plaats. Enkele 
kleine spelletjes 
buiten zijn er 
ook weer bij 
opdat we ons 

nog eens goed in het zweet zouden kunnen spelen. Want na het spelen is 
het immers tijd om ons te wassen. Onder het alziend oog van Mang (voor 
de meisjes) en Ko (voor de jongens) wast iedereen zich van kop tot teen. 
Boterhammen staan op het menu om onze energie reserves nog eens aan 
te sterken voor de avond. Dan is het tijd om te zingen en vandaag gebeurt 
dit onder leiding van onze eigenste Ko. Enkele verhaaltjes worden verteld 
en kantine wordt gegeten en dan gebeurt iets verschrikkelijks. Mang 
wordt namelijk ontvoerd door 2 weerwolven. 
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Ze hebben haar gebeten en willen haar laten transformeren in een 
weerwolf.  
Maar gelukkig kunnen onze dappere teerpoten dit vermijden en Merlijn 
Dierckx wil zich zelfs opofferen om Mang terug te kunnen krijgen. 
Gelukkig komt alles goed en iedereen kan rustig gaan slapen. 
 
Zondag 31 oktober 2010 
 
“Opstaaaan!!!” wordt er in alle gangen gebruld. Het teken dat een nieuwe 
dag is begonnen. Om ons goed wakker te laten worden hebben we eerst 
een turnlesje.  
Na het ontbijt krijgen we les van Cataras over het maken van inspectie. 
Er wordt getoond hoe alles perfect moet opgeplooid worden. 
En deze les werpt 
zijn vruchten meteen 
af, bij de inspectie 
die volgt benaderen 
Margot Despriet, 
Flor Bracke en 
Kibera Bostyn de 
perfectie. En dit is 
verwonderlijk want 
dit is nog maar hun 
eerste kamp. Een 
dikke proficiat van 
de leiding. Bij de 
inspectie moet het 
uniform onder het bed liggen, en dan bedoelen we natuurlijk onder de 
matras maar Gil Declercq nam dit letterlijk op en legde haar uniform 
onder haar bed.  
Het is zondag en dan is het morele opvoeding. En het thema dat deze keer 
werd aangesneden is TV kijken bij de jongeren. Enkele opmerkelijke 
dingen die voortkomen uit dit gesprek zijn vooral dat Mirthe Lermytte 
geen TV mag kijken thuis maar dat ook niet nodig heeft om zich te 
amuseren en dat Karo Uittenhove verslaafd is aan TV en het moeilijk 
vindt om op scoutskamp te gaan zonder televisie. 
Wanneer we naar buiten gaan moeten we de schoenen aandoen en dit 
duurt meestal nogal zijn tijd dus dachten we bij onszelf: laten we eens 
even opfrissen hoe men zijn schoenen moet strikken opdat we de 
wachttijd een beetje kunnen verkorten en dus meer kunnen spelen. 
Vanmiddag een feestmaal namelijk worst met appelmoes en patatjes. 
Iedereen eet zijn buikje rond en uitrusten over de middag is dan ook 
welgekomen.  



 

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – DECEMBER 2010 TOT MAART 2011 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: EVERAERT PEPIJN – BEGIJNENGRACHT 81  – 9000 GENT 

 

22 

Wanneer we wakker werden, staat kabouter Jean-Jacques Smits ons reeds 
op te wachten. Zijn schatkist is gestolen door Wikkie de Viking. Dankzij 
enkele opdrachten waarbij onder andere iedereen zich mooi moest 
maken, slaagden de teerpoten er toch in om de schatkist terug te krijgen. 
Na het spel blijken Tibo Van Hecke en Woitek Czech zich zeer goed te 
hebben opgetut. 
Iedereen was geschminkt en het wassen na het vieruurtje kwam dan ook 
als geroepen. Na het eten krijgen we zangles van Kaa. 
Dat de teerpoten schrik hebben van het nachtspel blijkt al bij het verhaal 
wanneer Ko plots binnenkomt en iedereen verschiet. 
Wanneer we weer buiten komen worden we gepest door Louis het spook. 
Hij enerveert iedereen en Mario de Spokenjager vraagt dan ook aan de 
teerpoten om hem te helpen Louis te vangen. Geniaal als ze zijn, is dit 
dan ook een makkie voor onze dappere teerpoten. 
Het spook is gevangen en we kunnen dus met een gerust hart gaan slapen. 
 
Maandag 1 november 2010  
 
De derde dag op kamp is traditioneel de dag van de sportproeven. Een 
goede opwarming en een stevig ontbijt zijn dan ook zeer belangrijk. Maar 
voor we kunnen gaan sporten moeten natuurlijk eerst nog de bedjes 
opgemaakt worden, de gangen geveegd, de valiezen proper gemaakt 
worden en de tandjes gepoetst met andere woorden inspectie. 
Dan kunnen we er eindelijk aan beginnen, de sportproeven van het 
herfstkamp 2010. 60 meter en 400 meter zijn de eerste disciplines die 
afgewerkt worden. We gaan naar een afgelegen baantje om niet teveel 
last te hebben van het verkeer en dan kunnen we er aan beginnen. Emile 
Eggermont en Matisse Dewever bijten de spits af.  
 
Iedereen doet uitzonderlijk goed zijn best en iedereen krijgt dan ook een 
dikke pluim van de leiding.  
Als scouten zijn we natuurlijk competitief ingesteld en dus moeten we 
een top 3 hebben bij elke discipline. 
   
  60 meter:  
   1: Emile Eggermont: 12,41 sec 
   2: Matisse Dewever:  12,53 sec 
   3: Margot Despriet: 13,30 sec 
              400 meter: 
 1: Margot Despriet: 1min 39 sec 
 2: Woitek Czech: 1min 53 sec 
 3: Karel Boogaerts: 1min 59 sec 
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Na een heerlijke maaltijd moet er uitgerust worden van het lopen dus de 
siësta is zeer welgekomen. Na de siësta komt opeens Avatar de teerpoten 
om hulp vragen. Hij wil de vuurmeesters verslaan maar alleen kan hij dit 
niet. Om kracht bij te krijgen moeten de teerpoten water, aarde, lucht en 
vuur leren beheersen. Wanneer dit is gelukt slagen ze er natuurlijk in om 
de vuurmeesters te verslaan. Na de ontmoeting met Avatar wordt afscheid 
genomen van Olaf De Weirdt, die het kamp verlaat wegens een reis. De 
sportproeven zijn nog niet afgewerkt want het hoogspringen en 
verspringen moeten nog aan bod komen. Ook hier worden de beste 3 
beloond met een vermelding in het boekje. 
 
         Verspringen: 
 1: Merlijn Dierckx: 1m60 
 2: Tibo Van Hecke: 1m57 
 3: Robbe Verschelden: 1m44 
 
Bij het hoogspringen gebeurt iets merkwaardigs: daar hebben namelijk 5 
teerpoten dezelfde top-hoogte: Margot Despriet, Robbe Verschelden, 
Tibo Van Hecke, Nora Van Huychem en Marie Eggermont. 

Een dikke proficiat aan al 
deze teerpootjes. 
Na deze sportproeven is het 
weer tijd voor ontspanning 
en spelen we tot aan het 
eten “potje pas”, een leuk 
spelletje waar vooral 
Margot Despriet heel 
bedrijvig in blijkt te zijn.  
Na het eten en de zangles 
van Hinde is er nog even 
tijd voor enkele verhaaltjes 
en kantine. Wanneer we 
buiten komen, hebben de 
teerpoten een brief 
gekregen waar instond dat 
er een bom is die ons 
gebouw zal wegblazen als 
de teerpoten niet zouden 

willen helpen om deze onschadelijk te maken. Maar moedig als onze 
teerpoten zijn, slagen zij er met verve in de bom te laten ontmantelen en 
het gebouw te laten staan. Na deze tumultueuze avond is de nacht zeer 
zeker welgekomen. 
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Dinsdag 2 november 2010  
 
De voorlaatste dag voor we mama en papa terug zien en dan zijn de 
teerpoten een beetje zenuwachtig en tevens ook blij.  Maar eerst gaan we 
nog proberen om zoveel mogelijk plezier proberen te maken en dat begint 
steevast met een turnles, ontbijt en inspectie. Nadat deze vaste waarden in 
acht genomen zijn, is het tijd voor een techniek. Deze is vooral belangrijk 
voor de teerpoten die volgend jaar overgaan naar de wolven, namelijk de 
teerpooteisen. Om deze teerpooteisen te behalen, moeten de teerpoten het 
verhaal van jungleboek tot in de puntjes kennen en de leiding probeert 
hen dit zo goed mogelijk mee te geven. 
Na dit theoretisch gedeelte van ons kamp is er gelukkig weer tijd voor 
spelletjes. Een heerlijke spaghetti staat deze middag op het menu. 
Wanneer we na de siësta staan te wachten buiten, wordt opeens de 
commandant van het leger ontvoerd. Daarbij wordt de bodyguard 
neergeslagen en de teerpoten gaan natuurlijk zonder twijfelen helpen. Om 
de commandant terug te krijgen moeten de teerpoten zelf de 
eigenschappen van een goed soldaat leren. Eens onze teerpoten echte 
soldaten zijn geworden, zijn ze in staat om de ontvoerders aan te vallen 
en de commandant te verlossen. Dit huzarenstukje van onze teerpoten 
wordt beloond met een heerlijk 4-uurtje. 
De laatste dag voor de thuiskomst en dus mag iedereen eens onder de 
douche. 
Na boterhammen (en het afscheid van Hathi), een zangles van de 
Verkenners-Gidsen is het tijd voor enkele verhaaltjes. Maar plots worden 
we opgeschrikt. Het licht gaat uit en er is gebonk op de deur en geroep 
om bloed. Maar het licht schiet weer aan en er blijkt niks aan de hand. 
Maar dan gaat het licht een tweede keer uit en is er weer dat geroep maar 
nu wordt er ook geroepen: “Margoooot, wij willen Margot”!!! 
Er is een beetje vrees bij de teerpoten en we besluiten het uit te zoeken. 
Maar als we buiten komen gebeurt iets verschrikkelijks. Margot 
Despriet wordt ontvoerd door 2 vampieren. Het vergt heel veel moed en 
hulp van de vampieren-jaagster om Margot terug te krijgen. Dit is 
gelukkig de laatste beproeving die de teerpoten dit kamp moeten 
weerstaan en zij slagen alweer in hun opzet.  
 
Woensdag 3 november 2010  
 
“Teerpoten mogen opstaan!!!” bulderde voor een laatste keer door de 
gangen. Iedereen stond bij de turnles in uniform en dat was het teken dat 
we vandaag naar huis vertrekken. Iedereen heeft de mama en de papa 
gemist en de blijdschap om ze terug te zien is dan ook van de gezichten af 
te lezen. 



 

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – DECEMBER 2010 TOT MAART 2011 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: EVERAERT PEPIJN – BEGIJNENGRACHT 81  – 9000 GENT 

 

25 

Voor ontbijt is er nog chocomelk wat iedereen dus nog een extra goed 
humeur meegeeft. Daarna kunnen de valiezen eindelijk worden gemaakt. 
Het is steeds weer een stresserende bedoening om alle valiezen op tijd 
klaar te krijgen. Maar door de uitstekende hulp van de leiding slaagt 
iedereen erin zijn valies tijdig klaar te krijgen. Om de kuisers niet in de 
weg te lopen, besluiten de teerpoten maar om elders enkele spelletjes te 
gaan spelen om te tijd snel voorbij te laten gaan.  
Wanneer we terug zijn, is het al etenstijd en daarna mogen we al snel de 
bus op. Net een beetje te vroeg aangekomen in Wondelgem, is iedereen 
zeer blij om de mama en papa te zien en gedaan is het herfstkamp van 
2010. 
Graag wil ik uit naam van alle teerpoten en leiding nog Baribal, Forel en 
Hert bedanken voor de schitterende organisatie van het kamp. Ook de 
kookploeg krijgt bij deze een dikke pluim voor het fantastische en 
voldoende eten, bedankt VT’s. En last but not least wil ik graag Hathi, 
Kigo, Ko, Mang, Hinde, Cataras, Wontolla en alle andere leiding 
bedanken om het kamp in goede banen te leiden.  
 
 

 
 
 
 

Uw reporter ter plaatse: 
Ko 

Actieve Fret 
Hulpleider 
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Programma Teerpoten jan‐apr 2011 
8 januari 2011 
 
Geen vergadering 
 
15 januari 2011 
 
14h00: We gaan een gezellige namiddag tegemoet. We verwennen 
onszelf met een filmnamiddag. Vergeet je jas en je 50 cent niet. 
 
22 januari 2011 
 
14h00: Een topklassieker deze middag. We bezoeken een oude bekende. 
Gelieve dan ook 10 euro mee te brengen. De overschot wordt 
teruggegeven! 
 
29 januari 2011 
 
Geen vergadering 
 
5 februari 2011 
 
14h00: We herdenken vandaag de stichter van de scouts. We trekken naar 
Wondelgem om daar een groot spel te spelen. Vergeet dus je tramkaart 
niet of je centjes. Wij sluiten ook af in Wondelgem om 17h30! 
 
12 februari 2011 
 
14h00: We maken de Groene vallei onveilig deze middag. Vergeet dus 
zeker je vest niet en de centjes voor de cola. 
 
19 februari 2011 
 
14h00: Ik wil nog een beetje dansen! Deze middag dansen we erop los. 
Haal die dansschoenen maar vanonder het stof! Natuurlijk spelen we ook 
vele spelletjes. Vergeet je centjes voor de cola niet alsook je jas. 
 
26 februari 2011 
 
Geen vergadering! 
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5 maart 
 
Geen vergadering! 
 
12 maart 
 
Geen vergadering! 
 
19 maart 
 
14h00: De brandweerkazerne is ons oord deze middag. We leggen de 
laatste loodjes aan de paasshow en krijgen te maken met crea deze 
middag… Vergeet je centjes en je jas niet. 
 
26 maart 
 
Geen vergadering! 
 
2 april 
 
10u00: We gaan deze middag gaan zwemmen in de Van Eyck. Vergeet 
dus zeker je zwemgerief niet!!! Ook brengen we ons lunchpakket en 
centjes voor het zwemmen mee (5 euro). 
 
9 april tot 13 april: Paaskamp. Meer info hierover in de kampfolder 
 
16 april 
 
Geen vergadering! 
 
23 april 
 
Geen vergadering! 
 
30 april 
 
14u00: Hopelijk kent iedereen zijn stad goed, want wij gaan een groot 
spel spelen in Gent. Neem 50 cent mee voor de cola en eventueel een 
regenvest. 
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Artikel Herfstkamp 2010 Wolven  
Zaterdag 30-10-2010 
 
Iets later dan verwacht, vol ongeduld en in een druilerig regentje 
vertrokken twee overvolle bussen met energieke kindjes, valiezen en een 
enthousiaste en voltallige leiding naar De Spreedonken in Olmen-Balen 
om er een spetterend herfstkamp van te maken. Met vijfendertig wolfjes 
waarvan vier nieuwe werd het kampterrein overgenomen en kreeg 
iedereen hun trouwe slaapplaats. In zelf gekozen groepjes van vier werd 
hun bivak geslagen. De kampwenken (kampregels: wat mag en niet mag) 
gegeven door Kaa gingen ieders oor in en hopelijk er niet meer uit.  
Etenstijd! De lunchpakketjes van thuis werden bovengehaald en 
verorberd. Eerste dag maar toch al siësta, welverdiend want sommigen 
hadden door de spanning en de trip al nood aan wat rust. Platte rust en stil 
zijn, wat niet voor iedereen zo gemakkelijk is.  
 
Tijd voor het eerste middagspel: Trivial Time.  De kinderen moesten aan 
de hand van geld verdienen en ingrediënten kopen zoveel mogelijk taart-
stukken verdienen. Het spel was tamelijk rustig want de energie moest 
goed verdeeld worden. Robin Vercauteren nam dit nogal letterlijk en is 
vanaf nu de traagste 
schoenenknoper van 
de eenheid. 
Uiteindelijk won het 
bruine team van 
Ferre Lust en Arne 
Stroo dankzij hun 
tactische en slimme 
brein. Na een lekker 
vieruurtje, American 
Cookies, voor velen 
topfavoriet onder de 
vieruurtjes, werd de 
verwachtingen over 
de inspectie nog eens duidelijk gemaakt. Zelf je bed opmaken en 
opruimen is iets wat dagelijkse kost is bij De Zwaluw. Daarna speelden 
we een vriendschappelijk potje voetbal met Seppe Bovyn als menselijke 
paal (op eigen verzoek), met gemengde teams en hierdoor met gemengd 
succes.  
Honger! Gelukkig hadden de VT’s een heerlijke schotel rijst met balletjes 
in tomatensaus gemaakt. Terwijl onze magen nog nagenoten werden de 
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stemmen gesmeerd voor een vrolijke zangles gegeven door Fret. Uit 
volle borsten werden klassiekers als ‘De F.O.S. is een toverbal’, ‘De 
machtigste koning’, ‘Ik heb de zon zien zakken in de zee’ door iedereen 
meegezongen. Ondertussen was het al half acht en donker: tijd voor een 
verhaal. Kaa bracht iedereen in de juiste sfeer met het eerste deel van 
Inception, een verhaal over een dromenbandiet.  
Genoeg stilgezeten, tijd voor het avondspel. Akela en Kaa waren plots 
blind en doof geworden wat sommigen wel grappig vonden, he Naimi 
Masureel en Alix De Boever! De wolven moesten al hun moed 
bijeenrapen (maar daar hebben ze gelukkig veel van) om de twee 
hulpeloze leiders te helpen. Hierbij moesten ze een spreuk onthouden, 
knikkers vinden tussen hersenen en onzichtbaar sluipen. Het waren de 
kleinsten en de moedigsten zoals Amelie Michiels, Merel Geyskens en 
Lotte Bracke die het finale gevecht het goede over het kwade lieten 
zegevieren en alles kwam gelukkig weer goed! Na een stemmig 
avondlied, zocht iedereen zijn bedje op en vielen de wolfjes als blokken 
in slaap. 
 
Zondag 31-10-2010 
 
Om acht uur: OPSTAAN!!! Binnen de tien minuten waren de wolven 
verzameld voor de chalet. Omdat we gemerkt hadden dat sommigen al 
veel te veel energie hadden, werd de dag begonnen met een looptraining. 
Ja een goede conditie komt altijd van pas. Ontbijt: bokes met choco en 
melk. Zoals na elke maaltijd hielpen een paar wolven met de afwas 
terwijl de rest hun bivak klaarmaakte voor 
de allereerste inspectie. Wat voor de 
nieuwe wolfjes een geslaagde opdracht 
was. Tijd voor kennis met enkele 
E.H.B.O. technieken en morele opvoeding 
over de derdewereldlanden. Vooral de 
kinderen zijn hier aan het woord en delen 
hun jonge ‘wereldvisie’ wat soms tot 
interessante gedachten leidt. Etenstijd: één 
gigantische pot spaghetti stond klaar en 
was op een mum van tijd tot op de bodem 
uitgelikt. Benjamin Meersseman was 
onze eetkampioen van dienst. Onder een 
gematigd zonnetje maar met een warm 
hartje werd het grote E.H.B.O. spel gespeeld. Kinderen werden in drie 
groepen gedeeld en kwamen elk op hun beurt aan de slag als gewonde, 
ambulancier of dokter. De bedoeling was om al spelenderwijs met 
ongelukjes om te gaan. Dit leidde tot grappig taferelen waarbij 
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bijvoorbeeld Maya heel haar gezicht, behalve neus en mond, bedekt was 
onder pleister. Simon Verschelden speelde een slachtoffer dat stikte in 
een dennenappel, Noah Schwing was een voorbeeldig dokter en Megane 
De Boever had duidelijk talent als ambulancier. Na een vroeg vieruurtje, 
tja we hadden al weer honger, speelden we verder met dit spel waar 
niemand genoeg van kon krijgen. Het spel werd uiteindelijk toch 
afgesloten en iedereen kreeg even tijd voor een vrij moment. Al gauw 
was er weer verzamelen geblazen maar de U-formatie werd onderbroken 
door ruziënde Amerikanen en Russen. De wolven werden in twee 
groepen verdeeld met als opdracht: hout zoeken en waterkanonnen 
maken. Deze activiteit werd onderbroken voor een deugddoend 
avondmaal. Tijd voor zangles, hits als ‘Vrolijke vrienden’ en ‘De boom 
staat op de bergen’ vulden de gezellige Olmense lokalen. Daarna volgde 
deel twee van ‘Het dromenbandieten-verhaal’. De wolven werden rond 
20u00 voor de chalet verzameld in avondkledij wat niet hetzelfde is als 
wat men in Flair onder avondkledij verstaat. De Russen kwamen terug 
met uitleg over het grote vurenspel waarbij men het vijandelijk vuur 
moest blussen met de waterkanonnen. Dit viel letterlijk en figuurlijk in 
het water. We slaagden er niet in een vuur te maken dankzij het natte 
weertje maar beleefden toch een leuke avond. Die avond kregen Noah 
Schwing, Seppe Bovyn, Ilona Lust, Maité Van Laere, Amelie 
Michiels en Laurian Schram welverdiend hun wolfje! 
 
Maandag 1-11-2010 
 

Omdat de wolfjes deze nacht 
rustig en stil waren geweest, 
werden ze ook stil en rustig 
gewekt door de leiding. Na een 
stevige turnles en een heerlijk 
ontbijtje en een strenge maar 
rechtvaardige inspectieronde 
was het tijd voor de 
SPORTPROEVEN wat voor 
vele hun ‘lievelings’ was. 
Sportschoentjes en broekjes aan 
en we waren klaar om de 3 
meter ver en de 1 meter hoog te 
springen. Akela had een 
speciale techniek ontwikkeld 
voor het ploegen van het veld 
achter dat de kindjes 
gesprongen hadden: genaamd 
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wiedelen. Dit zijn de fantastische topresultaten van de wolven:  
 
Verspringen: 
Arne Stroo 2.64m 
Simon 
Verschelden 2.63m 
Gilles Dewever 2.53m 
 
Hoogspringen: 
Arne Stroo 105cm 
Simon 
Verschelden 100cm 
Andreas Vega 
Trabucco 95cm 

 
Proficiat!!!  
 
Mmmmmm lekker: dit was de reactie van Amina Bostyn. Worst met 
appelmoes en pureepatatten de favoriet van elk kind! Sommigen hebben 
zich zelfs een beetje overeten zoals onze eetkampioen Benjamin 
Meersseman. Na heerlijk liggen chillexen (chillen en relaxen) op de 
bedjes was het tijd voor een middagspel. Een collega van twee 
wetenschappers was ontvoerd. Maar gelukkig kregen ze hulp van de 
wolfjes. Ze moesten aan de hand van opdrachtjes een kaart proberen 
samenstellen om zo de ontvoerde wetenschapper terug te vinden. Hierbij 
werden ze getest op hun snelheid, teamwork, handigheid en hun 
vindingrijkheid. Nipt maar toch geslaagd konden ze de wetenschapper 
terugvinden en bevrijden van de vampieren. VIER-uurtje!!!. Een lekkere 
koek en een lekker fris glas melk. Ondertussen had leider Kaa ons 
moeten verlaten want de plicht roepte, de universiteit en z’n verplichte 
practica toch. Gelukkig wou Panda van de bevertjes bijspringen als 
wolvenleidster. Dit begon direct grappig met de door haar voorgetoonde 
sluipbeweging tijdens de techniek ‘sluipen’. We vonden toch dat, na zo 
goed luisteren die dag, de wolven een beetje vrij spel kregen. Na een 
lekker avondmaal en een door de wolven ontwikkeld verhaaltje waarbij 
Benno Mann helemaal uit de bol ging, was het tijd voor een 
avondactiviteit. Plotseling werd die verstoord door 2 vampieren 
(diezelfde van de middag) die Simon Meyskens ontvoerden. Wat heb je 
dan nodig voor het verslaan van een vampier: knoflook, een magisch 
kruis en natuurlijk wijwater. Samen met deze ingrediënten lukte het de 
Wolven Simon Meyskens te bevrijden en de vampieren voor eeuwig te 
verslaan. Het leidde wel tot natte taferelen met onder andere Seppe 
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Bovyn en onzen Mowgli. Tijd voor een avondliedje en het opzoeken van 
ons warm bedje. 
 
Dinsdag 2-11-2010 
 
De voorlaatste dag jammer genoeg dus we vlogen er nog eens volledig in. 
Vandaag zouden we de overige sportproeven houden, het lopen van de 
60, 100 en 400 m. Jawel! Hier hebben we weer de topprestaties op een 
rijtje gezet. 
 
60m sprint 
Simon Verschelden 10.80s 
Benno Mann 11.29s 
Andreas Vega 
Trabucco 11.29s 
 
100m sprint 
Arne Stroo 17.23s 
Ferre Lust 17.50s 
Maja Demuynck 20.07s 
 
400m lopen 
Ferre Lust 1min 30s 
Simon Verschelden 1min 31s 
Arne Stroo 1min 32s 
Benno Mann 1min 32s 
 
Na het lopen even tijd voor iets anders. Een boswandeling die uitleidde 
tot een avontuurlijke expeditie. Gelukkig kwamen we allemaal ongedeerd 
en droog terug op het kampterrein.   

 
 

MIDDAGSPEL!!. Deze keer speelden we doolhof 
XL. Het team van Gilles Dewever kwam hier als 
winnaar uit. Aangezien veel lieve kindjes hun 
veters nog niet perfect konden strikken, hielden 
we een techniekje ‘veters knopen’ en daarna 
speelden we het zwaluwkampioenschap waarbij 
men om het snelst een dubbele knoop in je schoen 
legt en weer los maakt. Op de 1ste plaats: Ferre 
Lust met 10 seconden op de 2de plaats Amina 
Bostyn met maar een secondje verschil. De laatste 
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avond hielden we allemaal samen een gezellige quiz met leuke 
opdrachtjes en interessante vraagjes. ‘ FC de nurds’ waren de 
uiteindelijke winnaars met een voorsprong van 7 punten, proficiat!!. Iets 
later dan normaal gingen de wolven voor de laatste keer naar hun bedjes. 
 
Woe nsdag 3-11-2010 
 
De laatste dag was weer aangebroken, dat betekent een drukbezette 
ochtend met valiezen maken, kuisen en opkramen. De wolven mochten 
na het maken van hun valies zich vrij bezighouden en direct kwamen de 
creatieve mensjes aan het licht. De meeste begonnen kampen te bouwen, 
of een put te graven. Sommigen maakten puree van bessen en nog 
anderen wilden gewoon genieten van een fantastisch uitzicht, hé 
Benjamin Meersseman! Na heerlijke pitta’s was het tijd voor de 
evaluatie waarbij kinderen eens goed hun gedacht mochten zeggen over 
de spelen, het eten, de leiding, technieken, enz... De bus was er deze keer 
redelijk vroeg bij, rap de valiezen inladen, een afscheidslied zingen met 
de nodige knijpjes en dan bus in en wachten op de mama en de papa. Om 
af te sluiten zou ik volgens de wolvenleiding en wolven een dikke merci 
geven aan de blauwkes en aan de stam die alles georganiseerd hebben en 
in goede banen geleid hebben. 
Jaja, weeral gedaan, ik hoop dat jullie er van genoten hebben en we zien 
jullie weer graag terug voor een even leuk Paaskamp!!!! 
 

Bagheera 
Gewiekste Panter 

Hulpleider Wolven 
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Programma Wolven jan – apr 2011 
Als jullie om de een of andere reden niet kunnen komen, gelieve dan tijdig 
Das (Akela) te verwittigen via email op wolven@dezwaluw.org of 
telefonisch op 0479/22.02.04 
 
Wat je niet mag vergeten op een vergadering: 
- je uniform en regenvest 
- 50 cent voor een cola 
- lijnkaart of € 1,60 als we de bus/tram nemen 

 
Zaterdag 20/11/2010 
14u tot 17u00!. Geen dancing on ice, maar het scheelt toch niet veel: vandaag 
leren we volksdansen, van de middeleeuwen tot nu! Meebrengen: dansschoenen 
of turnpantoffels + € 0,50. De vergadering eindigt om 17u00, want "s avonds is 
het spaghettiavond! 
 
Zaterdag 27/11/2010 
Geen vergadering 
 
Zaterdag 04/12/2010 
10u tot 17u30. Er komt iemand langs die de bel niet vindt en daarom klopt hij 
maar een paar keer op de deur. Vergeet je lunchpakket niet! 
 
Zaterdag 11/12/2010 
14h tot 17h30. Vandaag mixen we spelletjes af met een jungleverhaal en de dans 
van Bagheera, de enige echte zwarte panter. 
 
Zaterdag 18/12/2010 
14h tot 17h30. Ooit al gehoord van het Kristallijn? Want hier gaan we vandaag 
naartoe. Vergeet zeker je handschoenen niet!  
Meebrengen:  
- handschoenen,  
- 6 €,  
- buskaart of 1,60 € 
 
Zaterdag 25/12/2010 
Geen vergadering. 
 
Zaterdag 01/01/2011 
Geen vergadering 
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Zaterdag 08/01/2011 
Geen vergadering 
 
Zaterdag 15/01/2011 
14h tot 17h30. Gelukkig Nieuwjaar iedereen!!! In deze koude tijden staat er een 
gezellige filmnamiddag op het programma. 
 
Zaterdag 22/01/2011 
14h tot 17h30. We leren zelf een spel maken en spelen dat dan ook. Voor de 
geïnteresseerden: hiermee kan je een badge verdienen! 
 
Zaterdag 29/01/2011 
Geen vergadering 
 
Zaterdag 05/02/2011 
10h tot 17h30. 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. We sluiten af op ons terrein in 
Wondelgem.  
Meebrengen:  
- zwemgerief,  
- lunchpakket,  
- 4 €,  
- buskaart of 0,8 € 
 
Zaterdag 12/02/2011 
14h tot 17h30. - - / - - - / ° - ° / ° ° ° / ° Als je dit kan ontcijferen, weet je al waar 
we het vandaag over zullen hebben. 
 
Zaterdag 19/02/2011 
14h tot 17h30. We herdenken de stichter van de scouts, Baden Powell. We doen 
dit via zijn levensverhaal en vooral door het grote kanonnenspel te spelen. 
Hiervoor trekken we naar Wondelgem, dus vergeet je buskaart of 1,60 € niet. 
 
Zaterdag 26/02/2011 
Geen vergadering 
 
Zaterdag 05/03/2011 
Geen vergadering 
 
Zaterdag 12/03/2011 
Geen vergadering 
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Zaterdag 19/03/2011 
14h tot 17h30. Ooit al eens verloren gelopen? Dat was dan je laatste keer, want 
we leren vandaag onze weg vinden met een kaart en kompas. Het is ook bijna 
Paaskamp (met de beruchte Paasshow), dus vertellen we je vandaag waarrond 
we dit jaar iets zullen doen. 
 
Zaterdag 26/03/2011 
Geen vergadering 
 
Zaterdag 02/04/2011 
9h45!! tot 17h30. We gaan er een zootje van maken, want vandaag gaan we naar 
Planckendael! We nemen de trein dus spreken af aan het station Gent-Sint-
Pieters om kwart voor 10. 
 
Zaterdag 09/04/2011 tot woensdag 13/04/2011: Paaskamp. Meer info vind je 
in de kampfolder. 
 
Zaterdag 16/04/2011 
Geen vergadering 

Zaterdag  23/04/2011 
Geen vergadering 

Zaterdag 30/04/2011 
14u tot 17u30. Vandaag trakteren Bagheera en Chil de Wolven op een 
rondleiding doorheen het historische centrum van Gent.   
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Artikel JVG’s Herfstkamp 2010 
Beste vrienden en vriendinnen, 
Een alweer geslaagd herfstkamp is achter de rug en hier volgt het verslag ervan. 
Dankzij wat geluk met het weer (behalve zaterdagmiddag) konden we altijd 
buiten spelen, hetgeen de pret alleen maar bevorderde. 
 
We vertrokken zaterdag met de gewoonlijke slapers in de ogen na te verzamelen 
bij ons terrein in Wondelgem. We waren met zo’n 28 jongverkenners-
jonggidsen, een zeer grote groep dus voor alleen Ooievaar en Lama! Natuurlijk 
kregen we altijd hulp, zo kwamen Narwal en Sifaka ons al van dag 1 helpen om 
de meute onder controle te houden. 
Na de busrit van anderhalf uur, met de film De Klokkenluider van Notre Dame 
op de achtergrond, 1 van de favorieten van Arthur Warmoes, kwamen we aan 
in onze grote chalet “De Spreedonken” in  Balen/Olmen. Iedereen kreeg 
zijn/haar kamer van 2 of 4 personen toegewezen, waarna we direct 
traditiegetrouw op tocht vertrokken. Het was niet zomaar een tocht, want we 
speelden het spel “Need For Speed”. Elke patrouille had een “auto” en moest de 
verschillende parcours (het stuk van punt tot punt) op verschillende manieren 
afleggen. Dit ging van racen op tijd tot zo lang mogelijk op handen en voeten 
lopen. Naargelang de plaats in de race werd er geld verdiend, waarmee nitro kon 
gekocht worden of de auto kon getuned worden. Op een tocht gebeurt er altijd 
heel wat, zo zat bijvoorbeeld Raoul Rombouts tegen zichzelf te praten en wat 
later ook te zingen, waarna Vic Tack tegen hem zei: “iedereen is moe en 
afgemat, en gij loopt hier te zingen!”. Iedereen zijn manier van omgaan met de 
vele kilometers natuurlijk. Bij de Tijgers hield Arthur Warmoes er ook de sfeer 
in, zo maakte hij een speciale 
tijgerhandshake, en zong 
zeker 30 minuten aan een 
stuk liedjes. Yanne Mortier 
deed dan bij elk punt, zoals 
een echte PL het behoort, 
een “shutdown”, alsof een 
robot die uit was gezet. Dit 
tot haar patrouilleleden het 
volgende punt vonden. De 
leiding is toch zo trots op 
haar! Lars Desomer, Kedist 
Coppejans en Rozan 
Michiels deden het dan weer 



38 

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – DECEMBER 2010 TOT MAART 2011 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: EVERAERT PEPIJN – BEGIJNENGRACHT 81  – 9000 GENT 

zeer goed bij hun eerste keer kaartlezen. 
De laatste patrouille kwam om 19u toe, zodat we eindelijk warm konden gaan 
eten. 
Die avond haalden er heel wat JVG’s hun belofte eisen: Arne Bovyn, Kedist 
Coppejans, Lars Desomer, Febe Declercq, Maarten Depoortere, Helena 
Diericks, Michiels Rozan, Judith Parker, Raoul Rombouts, René 
Rombouts, Vic Tack en Lore Wouters. Proficiat, jullie mogen met trots jullie 
hoed kopen en dragen! 
De volgende dag stonden we op waarna we een turnles kregen van Lama om 
onze spieren wat los te maken. Hierna volgde het ochtendritueel: ontbijt, afwas, 
en inspectie. We houden wel van orde en netheid, dus de kamers moesten proper 
liggen. Dit is niet altijd makkelijk voor iedereen, sommige kamers zagen er 
altijd uit alsof er een bom in was ontploft... Tijdens het maken van de inspectie 
moest Vic Tack van Ooievaar een bezetene nadoen, hetgeen hij toch iets te 
overtuigend deed. Hij deed het erna nog een paar keer, wat toch maar een beetje 
creepy was... Lama 
legde hierna uit dat 
we tijdens het hele 
kamp “Gotcha” 
gingen spelen. 
Iedereen kreeg een 
doelwit die hij moest 
“vermoorden” door 
een sticker op 
hem/haar te plakken. 
Niemand van de 
JVG’s mocht het 
echter zien of in de 
buurt zijn, hetgeen 
iedereen goed 
paranoia maakte: zelf 
de jongens gingen nu nooit meer alleen naar de wc! 
 We kregen een morele opvoeding van Ooievaar over roken. Iedereen mocht (of 
moest, voor sommigen) zijn mening hierover geven, waarom mensen roken, 
waarom ze dit beter niet zouden doen, waarom dat hun eigen keuze is, en veel 
meer... Stof om over na te denken! Na wat kleine spelletjes konden we gaan 
middageten, om na de siësta bezoek te krijgen van 2 racemannen die vonden dat 
de racewereld vervuild was. De JVG’s werden in per 2 verdeeld en moesten met 
hun race auto over het parcours rijden. Deze bestond uit verschillende stukken, 
zoals grint of water. Door speciale banden te verkrijgen kon er sneller over het 
parcours gereden worden. Hiervoor moest er gebasket of gedart worden bij 
Lama, of vragen opgelost worden bij Vink. Gaely De Boever toonde hierin haar 
Trivial Pursuit For Kids kennis en loste veel vragen op. Als winnaar kwam het 
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team Francis Verkinderen, Pepijn Verscheure en Lars Desomer boven. 
Zoals het een echte race betaamd, werd er 
dan ook champagne bovengehaald en boven 
de top 3 gespoten! Een paar werden toch al 
een beetje zat van de walmen van de 
champagne denk ik. 
We aten ons 4-uurtje op en begaven ons dan 
naar de weg om de 400 en 100 meter te 
lopen.  De sporter in ons kwam boven (of 
kroop weg bij sommigen). Dino Coppens 
ging er voor en liep de 400m in de mooie 
tijd van 1 minuut en 32 seconden. Bij de 
100m deed Cato Dambre het het best in 17 
seconden en 86 honderdsten. Dan konden we 
gaan verspringen, waar sommigen eerder een 
grote stap namen of verderliepen in plaats 
van ver te springen. De kaap van 3 meter 
werd spijtig genoeg niet gehaald, maar Arne Bovyn haalde een schitterende 2 
meter 83. 
Na het avondeten met een lekkere warme soep deden we een zangles met heel 
de eenheid, om ’s avonds een avondspel te spelen. Iedereen werd verdeeld in 4 
groepen en had een kartonnen verdedigingstoren en huisje. De bedoeling was 
om de huisjes van de andere groepen in brand te steken, maar eerst moest 
daarvoor de verdedigingstoren van die groep geraakt worden met een raket. 
Deze raketten konden verdiend worden door een groepsduel te winnen van een 
andere ploeg, dat ging van bierbakken stapelen tot een menselijke piramide 
maken. Het schieten van de raketten ging echter minder goed, aangezien ze niet 
allemaal de lucht in gingen. Ging het wel de lucht in schoten ze er gewoon 
naast. 1 raket ging recht op zijn doel af, maar week dan 1 meter voor de toren 
opeens af. Zeer raar! Matthew Wright had het bij het aansteken van een raket 
zeer moeilijk, hij kreeg zelf met 2 handen de aansteker niet aan. Ooievaar deed 
het dan hem maar eens voor met 2 vingers. Misschien hier wat op oefenen 
Matthew? Om toch een huisje in brand te steken deden we dit waar iedereen dan 
rond stond en we gezellig het avondlied zongen om daarna te gaan slapen. Al 
een tussenresultaat van Gotcha: Jana De Boever stond voorlopg op de 1e plaats 
met 2 moorden, gevolgd door Pepijn Verscheuren met 1 moord. 
 
Maandag begon de dag met een turnles van Ooievaar, waarna we na het ontbijt 
en inspectie konden beginnen aan de techniek van de dag: sluipen-al-doende! 
Ooievaar legde uit hoe je door zeer stil te zijn iemand kon besluipen zonder dat 
die het merkte. De verschillende gangen werden uitgelegd terwijl we slopen, 
hetgeen voor de ene al wat beter ging dan de andere. Om het sluipen echt te 
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maken gingen we ook door de drassige vlakte, tot iedereen’s plezier. Vanaf 
vandaag kwam Albatros ons ook vergezellen. 
’s Middags speelden we het spel “Junglespeed Online”. Het bekende en 
populaire spel Junglespeed had Lama omgevormd om het online te kunnen 
spelen. Als groepsnamen kwamen onder andere “Plobnorm”, “Waterwielen” en 
“Apepoep” boven. Kwestie van inspiratie... Bij het spel waren 5 laptops met 
elkaar verbonden, waarop er kaarten moesten gekozen worden. Deze werden 
dan geprojecteerd, waarna van elke patrouille 1 iemand de kleine “totem” moest 
grijpen. De snelste kreeg dan met zijn patrouille 5 seconden voorsprong op de 
andere om de grote totem te vinden. Deze was telkens op een andere plaats 
verstopt. De kaarten van de winnaar gingen dan naar de verliezer, dus je moest 
ze allemaal zien kwijt te raken. Verder kon je door een opdracht te doen de 
exacte locatie van de grote totem verkrijgen. Hier kregen we spijtig genoeg een 
blessure: René Rombouts viel ongelukkig op zijn arm. Hij bleef echter zeer 
dapper, en de leiding was onder de indruk! Na het 4-uurtje speelden we het spel 
door alleen op de computers zodat we zeker een winnaar hadden. Hier kwamen 
de Tijgers uit de doos. 
Na het avondeten, zangles en de lekkere kantine werden we plots samen met de 
verkenners-gidsen bestormd door terroristen.  Deze hadden nucleaire raketten 
gericht op alle grootsteden van de wereld. De JVG’s en VG’s moesten deze 
proberen verijdelen door ze te vinden. Hiervoor moesten we opdrachten doen 
om een bepaald aantal graden en afstand te vinden. Hiermee konden we dan 
door met een laser te schijnen de raket vinden die ging afgestoken worden. De 
raket gericht op Shanghai kon spijtig genoeg niet tegengehouden geworden, 
maar die naar New York lukte wel op het nippertje: we hadden nog 4 seconden 
over! We zullen binnenkort wel een bedankingsbrief van Obama krijgen. Voor 
de lancering naar Mexico City waren we echter net te laat: 7 raketten gingen (in 
theorie) de lucht in. 1 op 3 is goed genoeg dachten de meesten, dus zo gingen we 
gaan slapen. Bij Gotcha was het opeens snel vooruitgegaan, zo sprong Arne 
Bovyn naar de 1e plaats met 4 moorden, gevolgd door Luka Mann en Jana De 
Boever met 2 moorden. Zij waren echter op hun beurt dood, dus konden Arne 
niet meer inhalen. 
De laatste volle dag van kamp was al aangebroken! We begonnen hem na het 
ochtendritueel met de techniek commandokoord en apebrug. Hier wordt er een 
touw gespannen tussen 2 bomen, waarmee iedereen over moet gaan met de 
aangeleerde techniek. Het is belangrijk dat je je altijd goed opheft, anders laat 
het koord zijn sporen na. Dit ondervond Arthur Warmoes aan den lijve... Dan 
was het tijd voor apebrug: dit is rechtstaan op het onderste touw, en het bovenste 
vasthouden. Zo kon je op de A-Y of X-I manier aan de overkant geraken. Zij die 
al klaar waren konden voetballen, maar niet zomaar: zo zat je samen met iemand 
van het andere team in een fietsband. Dit met hilarische taferelen tot gevolg! 
Hier en daar waren wel wat pijntjes, maar daar word je hard van, is het niet?  
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Die middag speelden we een 
spel van de verkenners-
gidsen. We moesten elk apart 
een casino uitbouwen door er 
bijvoorbeeld een cocktailbar 
en zetels voor te kopen. 
Iedereen begon met een 
startbudget en kon die 
uitbreiden door opdrachten te 
doen of het inkomen per 10 
minuten te verhogen. 
Sommigen hadden op het 
einde zeer veel geld, maar 

hadden hier niets mee gedaan. Zo kan je natuurlijk niet winnen! Zo wou Dino 
Coppens alleen leventjes verzamelen, en had Jana De Boever zeker 100’000€ 
op haar rekening staan, maar een bijna lege casino. Arthur Warmoes haalde het 
met zijn tactische geest en won het spel. 
Na het 4-uurtje deden we het laaste van de sportproeven: het hoogspringen. Het 
begon echter al te schemeren en de dienstdoende rekker brak zo’n 4 keer, dus de 
omstandigheden waren niet al te best. Toch sprongen er 3 JVG’s 1 meter en 10 
centimer: Luka Mann, Merel Stroo en Cato Dambre. Nice!  
’s Avonds kregen we een verrassing van jewelste: we hoorden muziek in het bos 
en liepen er op af. Wat hoorden we: we gingen een bosfuif doen! De leiding had 
in het bos een 
muziekinstallatie en 
lichten geïnstalleerd, 
zodat we konden gaan 
fuiven. De sfeer mocht er 
zijn en iedereen liet zich 
goed gaan! Er werden 
veel liedjes aangevraagd 
zodat iedereen kon 
dansen op wat hij/zij 
wou. De slows mochten 
natuurlijk niet ontbreken, 
waarbij sommigen zeker 
1 meter van elkaar 
bleven bij het slowen. Is het niet Matthew Wright? Luka Mann bijt niet hoor. 
We deden een limbo, dansten allemaal tesamen op de macarena, jumpten, keken 
naar Jana De Boever die leek alsof ze zat was, en veel meer. Op het einde 
kwamen de VG’s ook nog wat meedansen, waarna iedereen uitgeput in zijn bed 
kroop. 
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De laatste dag begon vroeg met de laatste turnles van het kamp. Iedereen had 
zijn uniform al aan, waarna we onze valiezen konden beginnen maken. Het 
kuisteam van dienst Johanne Parker en Luka Mann maakten samen met 
Ooievaar onze gang en kamers van de chalet proper terwijl de anderen vrij in het 
bos speelden. Iedereen mocht dan ook eens zijn mening geven over het kamp: 
wat vonden ze van de spelen, de leiding, het eten, wat kon er beter, misschien 
hier en daar wat ideeën, ... Dit is zeer belangrijk zodat de leiding wat feedback 
en nieuwe ideeën krijgt. 
Het laatste middagmaal was een lekkere pitta, hetgeen Cato Dambre en Merel 
Stroo zeer leuk vonden. De vorige kampen was het laatste middagmaal namelijk 
vaak een hotdog, waar ze altijd misselijk van werden op de bus. Voor Merel was 
een pitta nog altijd niet goed, sommigen kan je nu eenmaal nooit tevreden 
stellen... De bus kwam er snel aan, waarna we hem vulden en op de terugweg 
keken naar Wallaca & Gromit. Nog even de winnaar van Gotcha: dit werd Arne 
Bovyn met 6 moorden, proficiat! 
 
Dat was het, alweer een zeer leuk kamp achter de rug! Bekijk de foto’s eens op 
de site en tot op de volgende vergadering. Ik zou graag nog de stam bedanken 
voor het lekkere eten en de eenheidsleiding voor de alweer perfecte organisatie 
van het kamp. 
 

Je verslaggever ter plaatse, 
Eigenwijze Lama 

Takleider JVG’s 
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Programma JVG’s Jan 2011 – Apr 2011 
 
Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te 
geven aan Lama (Jvg@dezwaluw.org of 0494/45 21 88). Indien we naar 
Wondelgem gaan, gelieve dan altijd een tramkaart of geld mee te hebben. 
Vergeet bij vergaderingen vanaf 10 uur je lunchpakket niet. 
 
Zaterdag 01/01/11 Geen vergadering 
 
Zaterdag 08/01/11 Geen vergadering 
 
Zaterdag 15/01/11 Vergadering van 14u00-17u30 

Het is tijd om 1 van de belangrijkste techieken te zien: 
morse! We leren ook hoe we deze naar elkaar moeten 
seinen met vlaggen. Verder spelen we er vele spelen 
rond. 

 
Zaterdag 22/01/11 Vergadering van 14u00-17u30 

Het is toch een koud weertje, dus vandaag gaan we 
naar Wondelgem om er ons te verwarmen met een 
zelfgemaakt vuurtje. Tramkaart! 

 
Zaterdag 29/01/11 Geen vergadering   
 
Zaterdag 05/02/11 Vergadering van 10u00-17u30 

Om het nieuwe jaar eens echt goed in te zetten gaan we 
vandaag op tocht! Niet zomaar een tocht, de VG’s doen 
mee en het zal heel leuk en spannend worden... Vergeet 
je kaartleesmateriaal en lunchpakket niet. Wij sluiten 
af in Wondelgem!!! 

 
Zaterdag 12/02/11 Vergadering van 14u00-17u30 

We gaan naar Wondelgem om er in de bossen een 
groot spel te spelen met de VG’s. Bereid je maar voor 
op een spectaculair spel! 

 
Zaterdag 19/02/11 Vergadering van 14u00-17u30 

22 februari : onze dag om scouting (Baden Powell) te 
herdenken. We bekijken een filmpje over de 
geschiedenis van scouting, krijgen het verhaal over den 
voorvader te horen en spelen veel kleine spelen. 
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Zaterdag 26/02/11 Geen vergadering 
 
Zaterdag 05/03/11 Geen vergadering    
 
Zaterdag 12/03/11 Geen vergadering 

 
Zaterdag 19/03/11 Vergadering van 14u00-17u30 

We gaan naar de Blaarmeersen om de badge Atleet af 
te leggen op de atletiekpiste. Niet vergeten: 
sportschoenen, sportkleren, tramkaart en 1€ voor de 
atletiekpiste. 

 
Zaterdag 26/03/11 Geen vergadering 
 
Zaterdag 02/04/11 Vergadering van 10u00-17u30 

In mei gaan we op fietstocht, dus we leren vandaag de 
techniek fiets herstellen en hoe je als fietser met het 
verkeer omgaat. ’s Middags doen we een heuse 
carwash! De leiding zorgt voor het water en de 
sponzen, jullie voor de klanten met een vuile auto. De 
paasavond wordt ook uit de doeken gedaan. Vergeet je 
lunchpakket niet. 

 
Paaskamp van Zaterdag 09 April tot Woensdag 13 April 2011 

 
Zaterdag 16/04/11 Geen vergadering 
 
Zaterdag 23/04/11 Geen vergadering 

 
Zaterdag 30/04/11 Vergadering van 10u00-17u30 

Er is een grote FOS activiteit vandaag waar we aan 
meedoen. Wat we precies gaan doen is een verrassing... 
Alleszins iedereen in perfect uniform! 
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Artikel VG’s Herfstkamp 2010 
Zaterdag 30/10 
 
BzzzBzzzBzzz klonk het bij de meeste ’s morgens… Tijd om er weer een 
fantastisch kampje van te maken. Opstaan was dus geen probleem want om half 
8 stond iedereen al op het terrein om de boel in te laden en zo gauw mogelijk te 
vertrekken. Behalve Vlinder die wij met spijt <kuch-kuch> moesten achterlaten 
in haar bedje aangezien ze een beetje ziekjes was. Ze heeft niet zoveel gemist 
nietwaar vg’s? 
  
Spreedonken, zo 
klonk onze 
bestemming en na 
2 uur stonden we 
al aan onze 
vertrouwde chalet. 
Nadat we onze 
slaapkamer/vrijetij
dsruimte hadden 
geïnstalleerd, 
hielden we een 
kleine siësta waar 
iedereen met elke 
seconde van 
genoot. Deze 
welgekomen pauze 
werd gevolgd door ‘klim-op’, een middagspel waar iedereen op een ranglijst 
geplaatst wordt. De bedoeling is om door middel van opdrachten te doen, te 
klimmen in de ranglijst. Dit deed je door leuke opdrachten tegen elkaar te doen 
zoals een kaars uitspuwen vanop afstand, een studentenkoek zo vlug mogelijk 
opeten, zo lang mogelijk onder water blijven,…  
De uiteindelijke winnaars waren natuurlijk de leiding (Leeuw en Saki) gevolgd 
door Arasari. Na het 4-uurtje hadden we nog even tijd om het middagspel dat 
de VG’s hadden gemaakt voor de JVG’s, te finetunen (dinsdag meer hierover). 
Saki, die licht gevoelig is aan orde en netheid, had zijn uitgeprint exemplaar van 
het spel op tafel gelegd zodat iedereen het spel eens kon overlezen. Toen Saki 
zijn exemplaar terug in zijn programma wou steken, vroeg hij aan Louise Suy 
(die er met haar rechterbil op zat) om zijn papieren door te geven. Te lui om 
haar gat op te heffen, snokte ze het er gewoon  van onder, waardoor het blad net 
niet volledig scheurde. Sindsdien heeft Saki een trauma, en leent hij nooit meer 
papier uit aan zijn veegeekes. Maar ze blijft het leuk vinden, hé Louise. Ook 



46 

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – DECEMBER 2010 TOT MAART 2011 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: EVERAERT PEPIJN – BEGIJNENGRACHT 81  – 9000 GENT 

Arasari had een klein ongelukje door met het kleine gaatje dat in haar broek zat, 
aan de tafel te blijven hangen. In het vervolg beter opletten! Laura van 
Eeckhout had het idee in een gesprek dat je na 20 jaar geen botten meer hebt? 
Hoe ze erbij komt=> Saki wou (weer) eens de flauwe plezante uithangen door 
tijdens een gesprek over beenderen (botten in de volksmond) te zeggen: Ik heb 
geen botten (alluderend op laarzen). De frank viel iets later bij Laura . 
De avond viel langzaam en het was etenstijd. Vleesballetjes, of gewoon 
balletjes? Het blijft een mysterie, nietwaar ;-). Een vergissing van de inkopers , 
maar het is hun vergeven want het eten beterde er alleen maar op! Al bij al, at 
iedereen zijn bord leeg. Na een kleine zangles en een paar snoepjes, het 
avondspel: Survival of the fittest. In dit spel moest je slaven aanwerven (je eigen 
medeverkenners/gidsen) door leventjes af te pakken en met die leventjes slaven 
te kopen. Gewoon tactisch afwachten en op het einde de sterkste alles ontnemen 
was de juiste tactiek. Proficiat Louise Suy. Leuke dagen gaan rap voorbij en dus 
ook deze dag. Al gauw lagen wij in ons bedje en floot de leiding taptoe. Op naar 
een nieuwe dag, zondag = tocht. 
 
Zondag 31/10 
 
Het ochtendritueel: Opstaan, turnles en ontbijten. Dit met het gedacht om er 
weer een mooi dagje van te maken en er een leuke tocht van te maken. Na ons 
even op te frissen en onze inspectie te hebben gemaakt , konden we beginnen 
smeren voor ons lunchpakket, waarbij Laura Van Eeckhout dacht dat Leeuw 
wel tot 4 broden ging smeren voor zichzelf, alsof hij zo een grote honger had. 
Voor we het wisten, waren we al op de baan, op weg naar ons eerste punt!  De 
leiding was met de auto (hoe jammer), maar dat wil niet zeggen dat wij geen 
plezier konden maken, integendeel. Ons doel: voor 20u thuis geraken. Een tocht 

is nogal vermoeiend en 
dan gebeuren er nogal 
rare dingen. Zo praat 
Jary de Bosscher tegen 
schapen alsof ze honden 
zijn? Wallabie 
(Charlotte de Boever) 
denkt dat we een azimut 
van 334,5° Celcius 
moesten lopen. Jary De 
Bosscher die dan denkt 
dat 1080 meter bijna 2 
kilometer is. En over die 
azimut gesproken, het 

was de leukste azimut in jaren. Maar liefst 1 uur hadden de VG’s nodig om deze 
ene kilometer te overbruggen. De leiding stond dan ook te lachen als we uit de 
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maisvelden tevoorschijn kwamen. Nat tot de navel. En dit op punt 4: nog 8 
punten te gaan dus. Maar die natte voeten en kleren hielden ons veegee’kes niet 
tegen om verder te doen. Vol goede moed stapten ze de hele tocht uit tot aan 
punt 9, waar de leiding dacht: “*$#%T.. ze gaan te vroeg aankomen, laten we 
nog een  puntje of 2 extra inzetten”. Tegen de goesting van de vg’s, maar de 
leiding werd toch gehoorzaamd en deze puntjes werden ook uitgestapt. En toch 
waren ze om kwart na 7 al thuis! Een prestatie om trots over te zijn! Na deze 
lange vermoeiende dag werd een heerlijke warme douche genomen. En dan 
verwende de leiding ons door de vg’s te bedienen voor het avondmaal en hun 
afwas te doen. Bedankt Saki en Leeuw. En om er toch nog een gezellige avond 
van te maken nam Arasari het initiatief om een paar verhaaltjes te vertellen en 
zo Bunzing in slaap te krijgen. Ocharme die jongen die dacht dat we moesten 
opstaan als de leiding kwam vertellen dat we moesten slapen… 
 
Maandag 01/11/2010 
 
Zo goed het weer gisteren op tocht was, zo koud was het deze morgen. Dikke 
sluiers mist zweefden tussen de boomstammen en een kille bries sloeg je direct 
in de kleren. Het moet rond kwart na acht geweest zijn, toen er uit de chalet 7 
duistere schimmen kwamen. Waren het de laatste zombies die afdropen na een 
nachtje Halloween vieren…? Waren het verdwaalde fantomen…?  
Ik kneep mijn ogen halfdicht en staarde naar de silhouetten die samentroepten 
aan de deur. Waren ze het echt? Ik wandelde dichterbij en kon enkele gezichten 
ontwaren. Ze waren het! De VG’s hadden Halloween zonder kleerscheuren 
overleefd, hoewel ik af en toe twijfelde als er niet hier of daar een zombie in de 
groep geslopen was. Nog een geluk dat Vlinder (Zowie Mann) niet mee was; ik 
had ze misschien aanschouwd als een echte ;-) 
Na het ontbijt begonnen de walletjes al weg te ebben (behalve die van Saki) en 
na een korte inspectie was de tijd nog eens rijp om een techniekje op te frissen. 
Niet zomaar een techniek, nee nee.. de lievelingstechniek van de takleider (na 
morse en kaartlezen): SLUIPEN, HOERA! 
De techniek werd van naaldje tot draadje (met de BASTGOSS-methode) 
uitgelegd zodat de veegeekes weer als vanouds “onzichtbaar” door de nacht 
konden voortbewegen. De praktijk zou later op het kamp volgen  
 
Na een bordje (voor sommigen een BORD) spirelli, den afwas en een kleine 
siësta, moest iedere VG zijn valies maken en ze meenemen naar buiten. 
Bunzing dacht even slim te zijn door zijn volledige inboedel uit zijn valies te 
kieperen, bleek het nu net dat we de kleren nodig hadden voor het middagspel. 
BUMMER voor Bunzing! Gelukkig liep Saki goedgezind, en mocht bunzing 
alsnog zijn kleerkes gaan halen.  
De kleren waren nodig om een klerenketting te maken. Met andere woorden, 
iedereen moest zijn/haar kledingstukken aan elkaar knopen tot een ketting van 
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15 meter en langer. Je moest..uiteraard.. eerst een opdracht doen om toelating te 
krijgen van de leiding om een kledingsstuk uit je valies te nemen. 
Toen de opdracht voor Jary De Bosscher, Louise Suy en Wallabie “Zoek 20 
eikels in het bos” luidde, had waarschijnlijk geen van hen gedacht dat ze die 
daarna in hun mond moesten steken. 2 personen aarzelden maar van zodra 
Wallabie dit hoorde, kapte ze zonder verpinken alle eikels die ze in haar hand 
had, in haar mond. Toen Leeuw vroeg “Hoeveel eikels zitten er in uw mond?” 
kwam het antwoord “hwedrie”.. – “Hoeveel?”…”hwerdien”. Dertien, inderdaad. 
Ook hebben Arasari en Louise Suy ondervonden dat ge uw benen ook kunt 
scheren met behulp van tandpasta en een tandenborstel. Uiteindelijk kwam 
Louise Suy als winnares uit de bus: congrats! 
Na al deze vettigheid, mocht iedereen zich eens properkes wassen zodat we 
allemaal welriekend aan tafel konden gaan zitten.  
’s Avonds, spelen we zoals steeds een avondspel en deze keer speelden we 
samen met de JVG’s. Een bende terroristen had enkele raketten klaarstaan, 
gericht naar de grootste steden van de wereld. Aan ons om die onschadelijk te 
maken natuurlijk. Dankzij het schitterende teamwork werd deze klus in net iets 
minder dan 2 uur geklaard.  
 
Dinsdag 02/11/2010 
 
Ook deze ochtend piekte het een beetje, maar dankzij een verkwikkende turnles, 
stond iedereen weer scherp tegen het ontbijt. De scherpte zouden we zeker nog 
kunnen gebruiken vandaag, want het middagspel van de JVG’s zou vandaag 
gegeven worden door ons. In de voormiddag werd er nog lichtjes gesleuteld aan 
het spel en rond 13h00 begon iedereen mee te helpen aan de spelvoorbereiding. 
Leventjes kleerzetten, iedereen briefen over hun taak in het spel, ... zodat er om 
14h00 kon begonnen worden met het middagspel. De bedoeling van het spel 
was om een casino zodanig uit te bouwen met allerhande accessoires (waarvoor 
je punten kreeg) dat je op het einde van het spel het meest exclusieve casino van 
België had. Na de uitleg van Arasari, ging iedereen op post staan om de JVG’s 
een namiddag van jewelste te geven. Na een kleine 2 uur stond iedereen moe 
maar voldaan terug op de kamer om te genieten van een vieruurtje.  
Wat hebben we allemaal geleerd uit dit spel?  

• Dat Bunzing zich kosteloos geamuseerd heeft, als tikker (als iemand 
getikt was, werd zijn/haar geld gehalveerd tot groot ongenoegen van de 
JVG’s maar tot groot jolijt van “El Bunzing”) 

• Dat Wallabie graag door een Walkie-Talkie schreeuwt (niet praten of 
roepen maar SCHREEUWEN!) 

• Dat Louise Suy nogal moeilijk communiceert met Lama (de meeste 
zinnen werden 3 maal herhaald tussen die 2) 
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• Dat Jary De Bosscher niet zo graag dennennaalden eet (tijdens een 
bulderlach vloog toevallig een plukje dennennaalden in zijn mond) 

• Dat Arasari verkoopstalent heeft (ze heeft iedereen tijdens het spel 
met de slechtste koop terug gestuurd) 

• Dat Laura Van Eeckhout graag geschminkte meisjes ziet (op het 
einde van het spel, was elk meisje professioneel opgemaakt) 

 
Na dit spel, hadden we de smaak zodanig te pakken dat er na het avondeten nog 
een zangles vanaf kon. En Laura Van Eeckhout had er blijkbaar echt wel zin in 
want vijf minuten nadat we het liedje “Een Nederlands Amerikaan” hadden 
gezongen, zei Laura (nogal beschaamd): “… Het volgende liedje dat we gaan 
zingen is.. Een Nederlandse Amerikaan, dit staat op pagina 35 in de oude 
zangbundel …”. Laura, je mag gerust een lievelingsliedje hebben, maar zing 
het dan nog eens na de zangles ;-) 

’s Avonds kon iedereen 
zich eindelijk eens 
bewijzen in het sluipen. 
Het concept was 
eenvoudig maar daarom 
niet minder geniaal. Op 
een centraal punt zat 
iemand geblinddoekt en 
iemand met oordopjes. 
De geblinddoekte hoort 
dus alleen maar en de 
“dove” ziet alleen maar. 
Sluip zo snel als mogelijk 
naar het centrale punt 
zonder gezien/gehoord te 

worden. Het sluipen viel niet echt mee op een natte ondergrond, dus na twee 
sluipsessies hielden we het voor bekeken. De eerste sessie werd gewonnen door 
Leeuw, de tweede sessie werd gewonnen door Louise Suy. Na het sluipen zijn 
we nog even gaan partycrashen bij de JVG’s die een heuse fuif georganiseerd 
hadden. Na een half uurtje hielden we het voor bekeken en kroop iedereen in 
zijn nest. Omdat iedereen zijn best had gedaan vandaag, kreeg iedereen nog een 
vers gebakken ribbetje voor het slapengaan, tot vreugde van onze vleeseters 
Jary De Bosscher en Louise Suy. 
 
 
 
Woensdag 03/11/2010 
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Woensdag werkdag. Zo staat die al jaar en dag te boek bij de VG’s. Aangezien 
we dit jaar met een beperkt aantal waren, en omdat ons werkpaard Vlinder er 
niet was, moesten we roeien met de riemen die we hadden. Uiteindelijk heeft 
iedereen super gewerkt en waren we zowaar op tijd klaar met het kuisen van de 
chalet. Als beloning was het als middagmaal pita en voor zij die het graag 
hadden, kon er zelfs een dürüm (zoute pannenkoek) van af. Het enige nadeel aan 
die dürüms is dat ge daar nogal mee smost, zoals ze zeggen. 
Nadat de valiezen waren ingeladen, stond de bus klaar om weer huiswaarts te 
keren en na een korte rit stonden we weer op de plaats waar het allemaal begon: 
de parking van het kerkhof in Wondelgem. Hopelijk heeft iedereen zich een 
beetje geamuseerd..ik in ieder geval. 
 
Kampkruiswoord 
 

1                    
2                    
3                    
4                   
5                        
6              
7                     
8                       
9                     

10                          
 

1. Wat kan Jary het beste? 
2. Wat heeft Saki sinds z’n 20ste niet meer in zijn lijf volgens Laura? 
3. Methode van kaartlezen waar het meestal fout (lees: nat) loopt 
4. Hetgeen een beetje ontbrak in de balletjes 
5. Jary eet geen sla, tenzij er ……… op is 
6. Spatie 
7. Wat zei Saki tegen Bunzing toen hij net voor het slapengaan 

ingedommeld was? 
8. 31 oktober 2010 
9. Wie hebben we gemist op kamp? 
10. Het adjectief van Leeuw 

 



51 

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – DECEMBER 2010 TOT MAART 2011 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: EVERAERT PEPIJN – BEGIJNENGRACHT 81  – 9000 GENT 

 Programma VG’s jan‐apr 2010 
Hieronder het programma voor komende maanden. Indien je niet kan komen, 
geef dan een seintje aan je takleider via email op vg@dezwaluw.org of via telefoon 
op 0494/77.34.69 
 
VRIJDAG 3/12/2010 
Vergadering van 19u00-21u30. Aangezien de examens in aantocht zijn, 
vergaderen we vrijdagavond in december. We doen allerlei avondactiviteiten op 
het terrein om de examens even af te schudden :) 
 
VRIJDAG 10/12/2010 VERZAMELEN IN GENT AAN DE (oude) 
BRANDWEER 
Vergadering van 19u00-21u30. Vanavond maken we “ ’t stad” onveilig met 
onze aanwezigheid.  
 
VRIJDAG 17/12/2010 
Vergadering van 19u00-21u30. We sluiten het jaar af met een kerstactiviteit. 
Wie weet komen we de kerstman wel tegen… 
 
 
 
 

Vrolijk kerstfeest en 
 gelukkig Nieuwjaar. 

 
Geniet van de vakantie. 

 
TOT VOLGEND JAAR 

 
 
 
Zaterdag 1 januari 2011 
Geen vergadering 
 
Zaterdag 8 januari 2011 
Geen vergadering 
 
Zaterdag 15 januari 2011 
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Vergadering van 14u00-17u30. Na heel lang wachten is het eindelijk nog eens 
scouts. Vandaag doen we een specialleke. Neem zeker een handdoek en 
reservekledij mee!!! Cola => €0,50 
 
Zaterdag 22 januari 2011 
Vergadering van 14u00-17u30. Na de vuurdoop op herfstkamp, is het nu tijd om 
het eens vergaderingsgewijs te doen. Vandaag geven we leiding aan de 
JVG’s..olé! 
 
Zaterdag 29 januari 2011 
Geen vergadering 
 
Zaterdag 05 februari 2011 
Vergadering van 10u00-17u30. Tocht! Deze keer gaan we niet zomaar 
“wandelen”, er zit een spel verweven in de tocht. Vergeet uw kaartleesgerief, 
vest e.d. niet!  
 
Zaterdag 12 februari 2011 
Vergadering van 14u00-17u30. Vandaag gaan we de JVG’s nog eens op hun 
doos geven, we spelen namelijk een groot spel samen met hen.  
 
Zaterdag 19 februari 2011 
Vergadering van 14u00-17u30. Iedereen weet dat 22 febr. 1857 een symbolische 
datum is voor een padvinder..niemand minder dan Heinrich Rudolf Hertz – de 
wereldberoemde fysicus - werd toen geboren. Maar ook BP natuurlijk ;-) 
 
Zaterdag 26 februari 2011 
Geen vergadering 
 
Zaterdag 05 maart 2011 
Geen vergadering 
 
Zaterdag 12 maart 2011 
Geen vergadering 
 
Zaterdag 19 maart 2011 
Vergadering van 14u00-17u30. Badge atleet. Vandaag gaan we eens kijken hoe 
goed we kunnen sporten. Vergeet uw sportsletskes niet! We nemen ook €5 mee, 
voor de huur van de atletiekbaan. 
 
20 maart => CHALLENGER <= 20 maart => CHALLENGER <= 20 maart 
 
Zaterdag 26 maart 2011 
LEIDERSWEEKEND 
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Zaterdag 02 april 2011 
Vergadering van 10u00-17u00. Vandaag gaan we gaan boulderen (een soort van 
muurklimmen). Neem €5 mee voor de inkom. ’s Avonds is het kaasavond!! 
 
09/04/2011 => 13/04/2011: PAASKAMP! JOEPIE! 
 
Zaterdag 16 april 2011 
Geen vergadering 
 
Zaterdag 23 april 2011 
Geen vergadering 
 
VRIJDAG 29 april 2011 & ZATERDAG 30 april 2011 
FOSàFolie-weekend! Een nationale ledenactiviteit van FOS.  
Plaats van logement: Antwerpen.  
Aantal deelenemers: =/- 1400 (waaronder 7 VG’s van de Zwaluw) 
 
 

Zorgeloze Saki 
vg@dezwaluw.org 

Takleider VG’s 
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Wij danken onze sponsors: 
 
 
 
 

 
 
 
 

MUURVERVEN – PLAMUREN – GEVELISOLATIE – BETONPLATEN 
LAKKEN EN BEITSEN – BOUWSPECIALITEITEN  

 
 

Vandeweege NV - SA Begoniastraat 7, B-9810 Eke - Nazareth tel +32 9 385 57 11 fax 
+32 9 385 57 92 

 
WWW.VANDEWEEGE.BE 

 
 
 


