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"Camping is the joyous part of a Scout's life. Living out in God's open air, 
among the hills and the trees, and the birds and the beasts, and the sea and the 
rivers -that is living with nature, having your own litte canvas home, doing you 
own cooking and exploration- all this brings happiness such as you can never 
get among  the bricks and smoke of the town." 
                                                                           Baden Powell, Scouting For Boys 
 
Dat schreef Baden Powell, stichter van de scouts, meer dan 100 jaar geleden 
over op kamp gaan. Buiten het feit dat de openlucht geen creatie is van God, kan 
ik bevestigen dat de rest van zijn woorden volledig correct zijn. En ik heb 
ondertussen al 22 keer (met plezier) de proef op de som genomen :) Ook de 
kinderen waren schijnbaar van het zelfde gedacht, want ik zag ze allemaal met 
de glimlach op de bus stappen na het Groot Kamp. Met veel dank aan de zon, 
die dit jaar besloot om er weer eens bij te zijn.  
Goed weer is uiteraard één ding, een goedgevuld en gevarieerd programma is 
nog steeds de basis van een goed kamp. Zet daar een leidersploeg en Stam bij 
die zich volop inzet van 's ochtends tot 's avonds en je hebt geen goed, maar een  
fantastisch goed kamp. Foto's om dat te bewijzen vind je terug op de website en 
zullen ongetwijfeld van commentaar voorzien worden door jullie kinderen. 
Een nieuw scoutsjaar jaar biedt zich aan, eentje waarin we verder willen doen 
zoals we bezig zijn. En in zekere zin zal dat ook zo zijn, want er is dit jaar 
niemand van de leiding vertrokken. Een groot contrast met vorig jaar, toen we er 
plots 6 moesten missen. Nu komen er zelfs 2 leiders bij namelijk Buffel en 
Bunzing. Hun tijd bij de VG's zit erop en zij hebben het engagement 
aangenomen om (minstens) 1 jaar onze leidersploeg te versterken.  
Niemand van de leiderstak verlaat de eenheid, maar dat wil niet zeggen dat alles 
blijft zoals het is. Er zijn een pak verschuivingen binnenin het leiderskader, 
verandering van spijs doet immers eten. Ik geef u alvast mee dat Lama full-time 
assistent-eenheidsleider is geworden en zijn takleiderschap bij de JVG's 
doorgeeft aan Fret. En dat vervolgens de vacature "takleider (m/v) bij de 
Teerpoten", gecreeërd door het vertrek van Fret, werd ingevuld door Hinde. Het 
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volledige overzicht kan je verderop terugvinden, ik bedank iedereen nu al voor 
zijn extra jaartje inzet! 
 
Afsluiten doe ik nog met nog een paar aankondigingen voor de start van het 
nieuwe jaar. Zo zullen wij opnieuw een wijnverkoop organiseren, onze jaarlijkse 
actie waarmee u onze werking steunt. Op de lijst staan dezelfde uitstekende 
wijnen als vorig jaar, dus maak uw familie, vrienden en collega's nu al maar 
warm. Nog een maand of twee en we vertrekken alweer op Herfstkamp. Niet 
meer in de Spreedonken in Olmen ditmaal, maar in De Melkweg in Bree. Meer 
nieuws daaromtrent in onze kampfolder later dit jaar. En last but not least, ons 
grandioos spaghettifeest op 17 november waar jullie opnieuw zullen kunnen 
genieten van onze overheerlijke, huisbereide spaghetti bolognaise.  

 
 

Gedreven Hert 
Karel-Simon Slock 

Eenheidsleider 
hert@dezwaluw.org 

0494/66.80.97 
    
 
   
 
 
 

!
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Een nieuw jaar betekent ook dat er opnieuw lidgeld moet betaald worden. Dat 
bedrag dient zowel om onze werking te ondersteunen, als om uw kind 
gedurende het ganse jaar te verzekeren. Het is dus heel belangrijk dat dit zo snel 
mogelijk betaald wordt. Net als de vorige jaren krijgen grote gezinnen extra 
korting per ingeschreven kind en dat brengt ons op volgende bedragen: 

 
!50 voor het eerste kind 
!45 voor het tweede kind 

!40 voor het derde, vierde, vijfde,… kind 
 

Een informatiefolder en de algemene voorwaarden van de verzekering kan je 
terugvinden op de site van FOS (www.fos.be) of kunnen via de eenheidsleiding 
verkregen worden.  
 
De lidgelden kunnen elke vergadering cash betaald worden bij de 
eenheidsleiding. Bij elke betaling moet je een ontvangstbewijs ontvangen met 
datum. Je kan ook altijd het lidgeld overschrijven op onderstaand 
rekeningnummer met vermelding van “lidgeld + naam kind + tak”. 

 
Rek. nr.: BE40 0014 9451 4463 
120° FOS De Zwaluw 
Ralingen 53 
9940 Evergem 
 

 

DE LIDGELDEN MOETEN BETAALD ZIJN VOOR 
HET HERFSTKAMP, EIND OKTOBER!!! 
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Zo ziet het leiderskader van dit jaar eruit. Bezoek zeker ook eens onze website, 
daar kan je foto’s en verdere info over de leiding terugvinden. 
 

Eenheidsleiding 
 

   
Karel-Simon Slock – HERT EL 

 
Pepijn Everaert – BARIBAL AEL                   Yoeri Lens – LAMA AEL 

 
 

Teerpoten Jongverkenners – Jonggidsen 
 

Renée Mortier – HINDE TL   
   
Joyce De Boever – PANDA ATL 
   
Laura Van Eeckhout – KATTA HL 

   
Zowie Mann – VLINDER HL  
   
Jary De Bosscher – BUFFEL HL 
  

Sam Bastiaens – FRET TL 
 
Gertjan Elderweirdt – GIRAF EATL 
 
Ariadne Warmoes – ARASARI HL  
 
Ernest Eeckhout – BUNZING HL 

 
Wolven Verkenners – Gidsen 
     

Emilia Jacob – MEES TL  
   
Pieter Demeester – CHEETAH EATL
    
Anton Eeckhout – PANTER ATL 
   
Kobe Demeester – VALK HL 
 
Louise Suy – HUSKY HL 
 
Charlotte De Boever – WALLABIE HL 
 

Michiel Dutrieue – LEEUW TL 
 
Brecht Demeester – MUSTANG EATL  
 
Elien Van Hooreweghe – MINK ATL 
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Van 27 oktober 2012 tot 31 oktober 2012. 
Kostprijs: !80,- per persoon. 
 
Wij gaan deze keer naar een nieuwe locatie: 
Jeugdheem de Melkweg 
Bergstraat 19 
3960 Opitter-Bree 
 
Inschrijvingen iedere zaterdag tot 14 Oktober 2012, bij voorkeur via 
overschrijving op 001-4945144-63 

 
!! Details zoals steeds in de kampfolder !! 

 

98.$:%77"'.);(#'
 
Op zaterdag 17 november houden wij onze jaarlijkse spaghetti avond. Dit doen 
we om geld in het laatje te brengen om ons materiaal te vernieuwen. 
Onrechtstreeks gaat deze opbrengst dus terug naar de kinderen. 
 
Aangezien dit feest nog steeds heel veel volk lokt, zullen wij dit jaar een extra 
verwarmde tent voorzien voor de kinderen, zodat zij ook rustig kunnen 
aanschuiven aan ons à volonté-buffet. 
 
In oktober zal een infoformulier met inschrijvingsstrook worden uitgedeeld om 
jullie verder te informeren. Schrijf alvast de datum in je agenda. 
 

 

 
Spaghetti avond 

17 november vanaf 18h 
 
 
 

We hopen terug op jullie talrijke aanwezigheid! 
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Dit jaar kwamen onze voorvaderen terug op bezoek uit de eeuwige jachtvelden 
om ons nieuwe krijgers(sters) te geven voor de grote jacht.  
Uit de grote jacht kwamen volgende mensen met een nieuwe naam en zullen 
voortaan ook alleen nog maar naar deze naam luisteren: 
 
Laura Van Eeckhout  
Goedgelovige KATTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 Yanne Mortier  
 Vleiende PINGUÏN    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aaron Dierickx  
Ambitieuze VOS    
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Merel Stroo 
Afwachtende FLICKA    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Borre Van de Walle  
Bedachtzame KAMELEON    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  Allen proficiat! 
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Alles is gepakt en gezakt, iedereen is klaar om te vertrekken. Inderdaad, het 
voorkamp was begonnen. We begonnen aan een snel tempo de tentenkampen 
recht te zetten, want er was regen op komst. De keuken stond nog niet helemaal 
op en daar was de eerste regenbui al. De Stam trok zich daar niets van aan, want 
de hongerige buiken moesten gevuld worden dus maakten we een stevige 
maaltijd : kip met rijst en ananas, overgoten met een lekkere currysaus. 
Mmmmmmm ….  
Bomendag kwam ook steeds dichter en na een goed ontbijt gingen de leiding en 

oudste kinderen op weg. De 
beren onder de Stam gingen 
mee om te helpen, de rest bleef 
op het kampterrein om het eten 
van ’s middags te voorzien. 
Toch was de verse soep en 
boterhammen niet genoeg om 
de honger tot ’s avonds te 
stillen. Na een hele dag 
trekken, sleuren en zeuren 
over pijnlijke schouders, was 
echte boerenkost de ideale 
oplossing : worst met 
appelmoes en puree. Na zo’n 

zware dag kropen de meeste wel vroeg het nest in want er volgen nog zware 
dagen om het kamp helemaal op punt te zetten vooraleer de kinderen komen. 
Iedereen vloog erin, de tenten werden opgezet, de zithoeken en vlaggenmasten 
die de leiding voor ogen had 
werden gebouwd en bij de 
oudste kinderen werden de 
vuur –en eettafels in elkaar 
gestoken. Het kamp groeide 
zienderogen, wat prachtige 
resultaten teweegbracht. 
Ook de Stam zat niet stil, 
Condor zorgde voor de 
wegwijzers en 
plaatsaanduidingen voor de 
bezoekdag, Cholo, Tagoean 
en Guppy voorzagen ons 
Stafkamp van een 
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vlaggenmast…. We zorgden ook telkens voor verse soep en lekkere maaltijden. 
Als verdiend tussendoortje werd er ook elke keer een vieruurtje voorzien en dat 
met een goed glas melk. Het kamp stond zo goed als op punt dus zorgde de 
Stam voor een heerlijke bbq. Na al die dagen zwoegen hadden we wel een dagje 
rust verdiend, niet? 

Terwijl de leiding en de 
kinderen genoten van een paar 
uurtjes zwemmen in 
Dommelslag, genoot de Stam 
van een rustige maar gezellige 
namiddag. Tussen het vele 
lachen, praten en onnozel doen, 
werd ook de bbq voor de 
bezoekdag voorbereid. Groenten 
moesten gekuist worden, slaatjes 
gemaakt worden, aardappelen 
geschild worden en de tafels en 
stoelen moesten ook klaar gezet 

worden. Langzaam ging de rustige namiddag over in een aangename avond en 
voor we het goed en wel beseften, was de dag al weer voorbij. Spijtig vonden 
we het niet, want de kindjes kwamen morgen, iets waar iedereen naar uitkeek. 
 
 
De grote dag is aangebroken, en al snel kwamen de eerste ouders en kinderen 
toe. Alles was voorbereid dus konden we iedereen met open armen ontvangen ! 
Er waren 3 “bbq-eilandjes”, waardoor het allemaal veel vlotter vooruit ging. Dat 
vonden de bezoekers ook een heel groot pluspunt. We kregen vele 
complimentjes en dat deed de Stam deugd dat te horen! Nadat de ouders het 
kamp hadden verlaten, ging de stam terug de keuken in en bereidden we het 
avondmaal voor : verse preisoep en lekkere tonijnsalade. 
 
Maar hoe ziet nu eigenlijk een dagje Stam eruit? 

" Opstaan met de zonsopgang om lekkere koffie en thee te maken, melk klaar te 
zetten en boterhammen  te smeren (Fourage klaarzetten voor de oudere takken) 

" Afwassen  
" Groentjes kuisen, aardappelen schillen en vlees bakken zodat, tegen dat de zon 

op zijn hoogste punt staat, de kinderen hun buikjes kunnen vullen.(Fourage 
klaarzetten voor de oudere takken) 

" Afwassen  
" Groentjes kuisen voor de verse soep van de volgende dag en ondertussen wordt 

ook het vieruurtje klaar gezet, zodat de kindjes zeker geen honger zullen lijden 
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" Boterhammen smeren en de verse soep opwarmen (Fourage klaarzetten voor de 
oudere takken) 

" Afwassen 
" Klaarzetten van de snoepjes 
" Rustig mome 
" ntje :) ook verdiend natuurlijk ! 

Zo ging het kamp zijn normale gangetje en voor we het wisten moesten de 
kindjes alweer naar huis. We braken het kamp allemaal samen af en konden dan 
thuis genieten van een lekkere warme douche, iets waar iedereen enorm naar 
uitkeek !! 
Bij de Stam is het steeds een opkomen en afgaan van mensen, dus wens ik alle 
Stammers die langsgekomen zijn om te helpen te Bedanken voor de hulp tijdens 
het kamp. DANK U! 

 
Uw Verslaggeefster ter plaatse 

Wispelturige Timalia 
en fotografe van dienst 

Kalme Kongoni 
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5 augustus 2012  
Traditiegetrouw begint het kamp op 7 augustus. Dit jaar was dit echter anders en 
begonnen we er al 2 daagjes eerder aan. In de ochtend werkte de leiding nog een 
beetje aan de constructie en aan de tenten zodat alles op tijd klaar was voor de 
ontvangst van de Teerpootjes en ouders. Het duurde dan ook niet lang vooraleer 
onze eerste Teerpoot, Milan Van de Geuchte, aankwam. Iedereen kreeg een 
tent toegewezen en installeerde zich. In het Teerpotenkamp sprong er direct iets 
in het oog. De voorbije dagen had 
de leiding een zithoek gebouwd, 
ontworpen door Hathi. Het was 
niet zo maar een zithoek, het was 
een ware piratenboot! De boot 
werd gedoopt en kreeg de naam 
‘Buffalo’. Al gauw merkte de 
leiding dat er bij de Teerpoten ook 
veel buffalo-supporters waren. Zo 
tegen het middaguur, wachtte de 
eerste maaltijd. Een BBQ worst op 
een broodje met groentjes, smullen 
maar! Onze buikjes waren rond gegeten en aangezien het bezoekdag was, 
mochten De Teerpoten dan eventjes tijd doorbrengen bij de ouders. Tegen 14u 
werden de teerpootjes weer verzameld in de zithoek en kwamen er 4 atleten 
aangelopen. Ze hadden de Olympische Spelen georganiseerd maar hadden nog 
geen deelnemers. Zonder te twijfelen, trokken de Teerpoten samen met de 
atleten naar het dalbos. Ze werden in 2 groepen verdeeld en elke groep koos een 
groepsnaam. Er werd waterbal, baseball, ‘bakken doorgeven’, oberrace en een 
variatie op voetbal gespeeld. Telkens ze een spel wonnen, kregen de Teerpoten 
energiepillen, wie het meeste energiepillen had, won. Ondertussen was het al 
16u en was het tijd voor ons vieruurtje. Er werd afscheid genomen van de 
ouders. Na een bekertje melk en een koek, werden de kampwenken nog vlug 
eens overlopen en maakte iedereen zich klaar om zich te wassen. Bij de jongens 
werd de techniek wassen nog eens goed uitgelegd door Wontolla en bij de 
meisjes door Koo. Aangezien de Teerpootjes nog niet zo vuil waren, was er 
daarna nog genoeg tijd om op terreinverkenning te gaan. Na de stevige 
boswandeling, gingen we aan tafel zitten voor een kom soep en een boterham 
met zalmsalade. Matthew De Schrijver stak zijn soepkom omhoog wanneer 
zijn buur, Tibe Uittenhove, per ongeluk tegen zijn arm botste waardoor 
Matthew helemaal onder de soep zat. Gelukkig is onze Matthew een stoere man 
en kan hij tegen een stootje. Na het avondeten gingen we terug naar de zithoek 
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om daar naar een verhaaltje over Monsters & Co te luisteren verteld door Mang 
en om de kantine op te eten. Plots schijnt er licht in een tent. Mang besluit om te 
kijken wat er gaande is. Engel Jessie kwam neergestreken vanuit de hemel. Haar 
pegasus was gestolen door demon Haridas en haar goddelijkheid was haar 
ontnomen. De Teerpoten hielpen haar haar goddelijkheid terug te krijgen en na 
een klein gevecht waar Xander Van de Walle toch wel het meeste werk 
verricht had.  Engel Jessie kreeg haar pegasus ook terug. Het avondlied werd 
gezongen en de teerpootjes kropen voor de eerste nacht hun tent in. 
 
6 augustus 2012 
‘Teerpootjes mogen opstaan en verzamelen in de zithoek!’ wordt er voor de 
eerste maal dit kamp door het Kattenbos geroepen. Een dag op kamp begint 
uiteraard altijd met een turnles. De Teerpoten liepen dan ook naar het dalbos om 
daar de spieren los te maken onder leiding van Raksha. Na het verorberen van 
onze boterhammen met choco en een goed glas melk, was het inspectietijd. 
Wanneer alle veldbedden/luchtmatrassen en tenten er weer netjes bij lagen, 
vertrok de Teerpoottak om spelletjes te spelen. De Teerpootjes speelden onder 
andere blinde dirigent en twee is te weinig, drie is te veel. Bij blinde dirigent 
was het zeer moeilijk om te raden wie er aan het zingen was aangezien je je stem 
zoveel mogelijk moest vervormen. Vele Teerpoten waren hier zeer goed in! Best 
grappig! Daarna was het tijd voor het middagmaal. Na het eten volgde natuurlijk 
de siësta. Iedereen liet zijn eten verteren tot plots Mega Mindy om hulp kwam 
vragen. Het alarm van de muziekwinkel was afgegaan en Mega Mindy was er 
niet gerust in. De Teerpoten hielpen Mega Mindy om de boeven, genaamd 
BoefLa en BoefDo, die blijkbaar verzot waren op snoepgoed en muziek, te 
pakken te krijgen. Ze gingen bij Oma Fonkel langs om snoepjes en maakten een 
orkest met zelfgemaakte instrumenten uit het bos bij Agent Toby. Ze konden de 
boeven vangen en na lang graven, vonden ze de gestolen instrumenten terug. 
Mega Mindy bracht de Teerpoten terug naar de zithoek waar Hathi en Wontolla 
de Teerpoten met het vieruurtje opwachtten. Nadat dee Teerpoten het vieruurtje 
verorberd hadden, was het opnieuw tijd voor een wasbeurt. Het koude water 
begon stilaan te wennen. De Teerpootjes waren snel gewassen, dus speelden ze 
in het bos tot het avondeten. Na het avondeten gaf Koo een stevige zangles en 
las ze het tweede deel voor uit Monsters & Co terwijl de Teerpoten genoten van 
hun dagelijkse portie snoepjes. In paniek kwam boswachter Alex aangelopen, hij 
vertelde dat er een ufo in het Kattenbos geland was en er nu boosaardige 
buitenaardse wezens in het bos liepen. De Teerpoten gingen op zoek naar de ufo 
maar vonden enkel de allerliefste fee van heel het bos, genaamd Eefje. Gelukkig 
had ze voor iedereen nog een toverstokje liggen en versloegen de Teerpoten de 
buitenaardse wezens. Voor de tweede nacht op rij, kroop iedereen tevreden en 
moe zijn slaapzak in.   
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7 augustus 2012  
De vertrouwde stem van Wontolla zorgt 
ervoor dat alle Teerpoten meteen wakker 
zijn.  Klaar voor een stevige turnles 
verzamelt iedereen in de zithoek. Vooral 
het strekken van de vingers is voor 
sommigen geen sinecure, is het niet Lena 
Bernaerts en Matthew De Schryver? 
Blijkbaar is iedereen al een beetje 
gewoon om inspectie te maken want 

velen zijn al veel vroeger klaar dan de tijd dat ze krijgen. Op kamp krijgen de 2de 
jaars de kans om hun teerpooteisen af te leggen en zo reeds hun wolfje te 
behalen. Het is dan ook niet meer dan wenselijk dat deze techniek nog eens 
herhaald wordt. Hathi geeft voor de laatste keer het beste van zichzelf en legt de 
techniek met verve uit. Na het flink opletten en luisteren van de Teerpoten is het 
tijd om nog wat spelletjes te spelen. Na prachtige kampen te hebben gebouwd en 
het spelen van enkele balspelletjes beginnen de magen van de scouts spoedig te 
jeuken. Tijd om onze honger te gaan stillen. De buikjes lekker rond gegeten was 
het tijd om ons eten te laten zakken.  Na de middag als alle Teerpoten hun 
welverdiende dutje hebben gedaan of een briefje hebben geschreven, worden ze 
plots uitgedaagd door de leiding. De tak wordt in twee groepen verdeeld om te 
kijken wie het beste is. Die 2 groepen worden nog eens opgedeeld in kleinere 
groepjes van 2 of 3 Teerpootjes waarna deze groepjes opdrachten moeten gaan 
doen tegen elkaar om waterballonnen te verdienen. Zoals De Zwaluw het 
voorschrijft was er een blauwe en een gele groep. Uiteindelijk had blauw het 
meeste ballonnen en konden zij de meesten van de andere groep natmaken. 
Blauw was dus de terechte winnaar. De meesten waren nu toch al nat en vuil dus 
konden we ons maar evengoed gaan wassen. Nog snel een vieruurtje achter de 
kiezen steken en dan wassen van kop tot teen om er piekfijn uit te zien.  Een 
normale avond verloopt verder tot plots Koning Tirton komt aangestrompeld bij 
de Teerpoten. Hij komt met het nieuws dat alle zeemeerminnen zijn vergiftigd 
en hij nog net genoeg kracht heeft om de Teerpoten om hulp te komen vragen. 
Uiteraard is dit wederom een klus die op het lijf van de Teerpoten is geschreven 
en samen trekken Tirton en zijn dappere krijgers op pad om het tegengif te gaan 
bemachtigen. De Teerpoten slagen er vanzelfsprekend in om alle gevaren en 
enge monsters op hun pad te overwinnen en dankzij een spreuk van de tovenaar 
bekomen de Teerpoten het tegengif. Tirton probeert het en het schijnt te werken. 
De krachten van de koning van de oceaan komen langzaam maar zeker terug en 
hij kan de Teerpoten dan ook bedanken voor hun hulp. Na zo een tocht met toch 
wel één van de machtigste koningen die er zijn is het snel weer bedtijd en horen 
enkele reeds bijna ingedommelde Teerpoten nog net “taptoe!”. 
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8 augustus 2012 
Bij het kraaien van Koo sprongen de Teerpoten vol enthousiasme uit hun bedje 
en deden hun scoutsuniform aan. Na een korte turnles van Mang, liepen de 
Teerpoten naar het ontbijt. Na een lekker boterhammetje gegeten te hebben, 
poetsten de Teerpoten snel hun tanden en bereidden hun inspectie voor. Alles 
was goed in orde! De Teerpoten grabbelden hun zwemgerief bijeen en waren 
klaar om te vertrekken naar het zwembad te Neerpelt. 10 minuutjes op de trein 
en 10 minuutjes stappen en de 
volledige tak kwam aan bij het 
zwembad. Eerst een boterhammetje 
eten en dan hop het zwembad in. De 
Teerpoten merkten direct op dat er 
een grote buis was. Quincy De 
Boever durfde eerst niet van de 
glijbaan, maar toen de andere 
Teerpootjes eruit slierden,  wou ze er 
meteen op! Er was ook een 
wildwaterbaan. Diegenen die wilden, 
mochten met Raksha, Mang, Hathi en Koo mee en de Teerpootjes die nog niet 
konden zwemmen, gingen met Wontolla in het lekker warme plonsbadje. 
Vooral Emile Eggermont, Leon Demey en Karel Boogaerts toonden zich als 
uitstekende zwemmers. Uiteraard was het de Teerpoten ook opgevallen dat er 
een bad met golven aanwezig was, wat hen meteen deed denken aan de zee. Met 
planken stonden ze te surfen op de golven. Na ettelijke uren van plezier was het 
tijd om de trein terug te nemen, maar eerst namen de Teerpootjes een warme 
douche, en dus rook iedereen weer super lekker. Van al dat zwemmen hadden de 
Teerpootjes (en leiding...) honger gekregen, tijd voor het vieruurtje! De 
Teerpootjes waren weer eens alert, de nieuwe speeltuin viel hen meteen op. Op 
commando van Wontolla mochten de Teerpoten zich volledig uitleven op deze 
nieuwe attractie. Toen werd het echt wel tijd om terug naar Lommel te 
vertrekken met de trein. Aangekomen op ons kampterrein, knorden alweer vele 
magen van diverse Teerpoten. Iedereen at zijn buikje rond en vervolgens zongen 
de Teerpootjes liedjes uit volle borst. Toen de zangles afgelopen was, vertelde 
Raksha nog een klein verhaaltje tot er 2 gangsters kwamen aangelopen. Ze 
wilden een bank overvallen en de Teerpoten waren ook nog bereid om deze 
sjofele onderneming te steunen! Gangster Gwendy en Davey lieten de Teerpoten 
weten da ze eerst getraind zouden moeten worden. Ze kenden enkele vrienden 
die hun konden helpen. Vele trainingsuren later was iedereen getraind en klaar 
om de bank te overvallen. Eenmaal dit gepasseerd was, vluchtten de Teerpoten 
en gangsters zo snel mogelijk naar de zithoek want ondertussen was het alarm 
afgegaan. De bank werd met succes overvallen en nu waren de Teerpoten echte 
gangsters! Vlug nog het avondlied zingen en na zo’n lange dag kroop iedereen 
moe en zonder zorgen onder de lakens. Tot morgen! 
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9 augustus 2012 
Een hevige turnles van onze Mang zorgt ervoor dat de Teerpoten meteen 
klaarwakker waren.  Vandaag staan de sportproeven op het programma en dus 
moet iedereen stevig ontbijten. Heerlijke boterhammen met confituur en een 
glas koude melk vullen de energiereserves terug aan. Nog snel even alles goed 
leggen in de tent en dan  op naar de heide om te gaan lopen. Ondanks het warme 
weer deed iedereen het toch uitstekend. Na 100 meter en 400 meter te lopen in 
de zon is het tijd om even wat  te hoogspringen in de schaduw. Na deze 
schitterende sportprestaties is de portie nasi goreng welgekomen. Iedereen 
verorbert zijn middagmaal dan ook in no time.  Aangezien de sportproeven nog 
wat in de benen zaten, was  de siësta geen overbodige luxe voor de Teerpoten. 
Plots wordt de rust verstoord door enkele feeën en Mega Mindy die hun 
krachten en vleugels kwijt waren. Ze vroegen de Teerpoten of die konden 
helpen. Uiteraard waren de Teerpoten hiervoor bereid en trokken mee met de 
feeën. Langs de tovenaar, enkele gekke trienen en de slechteriken slagen de 
Teerpoten er  in om de krachten terug te krijgen. Vooral door de inzet van 
Xander Van De Walle bij het maken van een klerenketting bleek later. Na het 
middagspel en het wassen, was het tijd voor de tweedejaars om hun 
teerpooteisen af te leggen. Iedereen deed zijn best om zo goed mogelijk het 
verhaal te vertellen, de belofte, wet en leuze te reproduceren, 10 jungledieren te 
bespreken en het verzamelingslied te zingen. Vier van onze Teerpoten zouden er 
uiteindelijk in slagen om de teerpooteisen af te leggen. De rest van de avond 
verliep heel gewoon en net als we op weg waren om nog eens te gaan plassen, 
werd plots Aline Despriet ontvoerd door twee gangsters. Zij waren in de buurt 
op zoek naar kleine meisjes. Gelukkig kwamen de Teerpoten Commissaris Lola 
tegen die zich bewust was van het probleem in de buurt. Zij hielp dan ook de 
Teerpoten met het vinden van de gangsters en het bevrijden van Aline. Vooral 
de opoffering van Pauline Van Hoecke  als lokmiddel was heel belangrijk om 
de gangsters te vangen. De gangsters werden meegenomen door Lola en alle 
Teerpoten waren terug herenigd. Nu de gangsters achter de tralies zaten konden 
de Teerpoten met een gerust gemoed gaan slapen. 
 
10 augustus 2012 
Raksha maakte de Teerpoten wakker, maar vele Teerpoten waren al wakker. 
Het duurde dus niet lang of de zithoek zat vol met gemotiveerde kinderen, klaar 
voor een nieuwe dag. Vooral Muna Mann en Milan Van de Geuchte waren 
niet te houden. Tesamen met de leiding rekten de Teerpoten zich uit, zodat 
iedereen nu wakker was. Aangekomen aan het ontbijt, kregen de Teerpoten 
lekkere boterhammen met frisse melk. Iedereen at genoeg naar believen en 
iedere persoon, groot of klein, was klaar voor de dag. Zoals elke morgen 
vouwden de Teerpoten hun kleren op en werden de tanden gepoetst. Elke 
zondag op het kamp wordt er, zoals de traditie voorschrijft, een morele 
opvoeding gegeven. Het grootste discussiepunt was vandalisme. Weten jullie het 
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nog? … Dingen met opzet kapot maken die niet van jou zijn. Elke Teerpoot 
moest voor zijn mening opkomen, al bleek dit soms moeilijk te zijn. Anderen 
hadden geen probleem om over hun ervaringen te praten, Mona De Schrijver 
hield zich sterk door te blijven herhalen dat dingen kapot maken van anderen 
niet toegelaten is. Voordat de Teerpoten het middagmaal verorberden, speelden 
ze nog kleine spelletjes, “tik, tak, boem!“ en “pang!” waren dit jaar zeer 
populair. Het middageten was klaar dus schoven we onze voetjes onder tafel en 
genoten van het heerlijke eten dat de stam voor ons gemaakt had. Onder de 
Teerpoten waren er vele enthousiastelingen om af te wassen, die dag was het de 

beurt aan de nestleiders. Sommigen 
waren somber dat ze niet gekozen 
waren, maar er zouden nog veel 
afwasbeurten volgen. Ieder kroop in 
zijn eigen bedje om een kleine 
powernap te nemen. Op gefluit van de 
leiding trokken de Teerpoten hun 
heldenoutfit aan en verzamelden in de 
zithoek.  Toen iedereen in de zithoek 
zat, kwamen er 4 hobbits de hulp 
vragen om de alom bekende ring te 
vernietigen. Iedereen was overtuigd en 

was klaar om te helpen. De Teerpoten waren niet alleen; de hele eenheid zou de 
halflingen helpen. De ring werd gestolen en herwonnen. Er volgende een rituele 
dans samen met Gandalf en de ring werd voor goed vernietigd. De hobbits 
bedankten de Zwaluw en brachten de takken terug naar hun plekje op het terrein. 
Het vieruurtje werd vlug naar binnen gespeeld en de vieze Teerpoten smeekten 
bijna om zich te wassen. Nadat iedereen fris en gewassen was, peuzelden de 
Teerpoten hun avondeten op met grote honger. Een zangles en een verhaaltje 
van Koo zouden de avond moeten beëindigd hebben. Maar plots kwam Pikachu 
in de zithoek. Hij was vergiftigd. De Teerpoten waren dolgelukkig om hun 
favoriete held te zien en waren dan ook direct paraat om hun idool bij te staan. 
Maar eind goed al goed, de Teerpoten kunnen ook elk avontuur aan! Morgen 
gaan enkele Teerpootjes naar de wolfjes. Slaapwel Teerpoten! 
 
11 augustus 2012 
“Opstaan in uniform!” veroorzaakt in het hoofd van de alerte teerpoot steevast 
de nodige opwinding. Perfect uniform is bij de Teerpoten dan ook een must: 
Anna Meyskens en Elisabeth Meerseman straalden dan ook in hun perfect 
uniform. Het betekent immers dat het geen doordeweekse kampdag wordt, maar 
dat er iets speciaals op het programma staat zoals: gaan zwemmen, overgang, 
naar huis gaan enz.. Vandaag was het de jaarlijkse explo, of voluit 
“exploratietocht”, die op het menu stond. In de latere scoutscarrière betekent dit 
werken met stafkaarten, coördinaten en azitmuths, maar aangezien voor een 
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gemiddelde teerpoot de ezelsbrugfunctie van ‘Nooit Oorlog Zonder Wapens’ 
onbekend is, houden we het bij een interactieve foto-explo. De teerpootgroep 
wordt opgedeeld in 5 kleinere groepjes zodat elk kind zeker de kans krijgt om 
zijn/haar stapkompanen te leiden aan de hand 
van zijn/haar alziend oog. Naast de 
hoofdopdracht om heelhuids de 
eindbestemming te bereiken (zijnde de 
frituur), zijn er nog de bijkomende zij-
opdrachten die extra punten opleveren (in de 
vorm van ballonnen). Voorbeelden van zulke 
opdrachten zijn liedjes zingen, moppen 
vertellen, zonnepanelen tellen alsook de 
diersoorten identificeren die de Teerpoten 
voorbijstapten tijdens hun, bij momenten 
avontuurlijke, explo. Lars Acke bleek niet te 
temmen in zijn staplust alsook Rigo De 
Bruecker en Paulien Van Hoecke hadden 
geen aansporingen nodig om aan te sluiten. 
Tibe Uittenhove , Kibera Bostyn en Aline Despriet bleken dan weer het 
vindingrijkst in het opmerken van de congruentie tussen foto’s enerzijds en 
huizen en paden anderzijds waardoor de kans om verloren te lopen bij hun teams 
bijna uitgesloten was. Hoe dan ook zijn uiteindelijk alle groepjes probleemloos 
bij de frituur aangekomen waarna een waar eetfestijn kon losbarsten. Wanneer 
de buikjes voldaan waren, was het tijd voor de échte beloning: de mega-deluxe-
speeltuin waar er, bij wijze van spreken, meer glijbanen zijn dan je op twee 
handen kan tellen en de schommels spectaculairder zijn dan de rollercoasters in 
Walibi. Voor Xander Van de Walle en Lunes Goubert in het bijzonder kon de 
pret werkelijk niet stuk op al deze verschillende toestellen. Na de speeltijd moest 
er gelukkig niet meer gestapt worden om terug te keren naar het kampterrein, 
aangezien er een buslijn is die de speeltuin verbindt met het kattenbos. Als 
avondeten mocht het ook iets specialers zijn namelijk een gezellige barbecue bij 
het kampvuur. Zo onderhielden Indri en Hathi het vuur, terwijl Wontolla en 
Bagheera het ene heerlijke stuk vlees na het andere van de barbecue toverden. 
De perfecte afsluiter van een fantastische scoutsdag.  
 
12 augustus 2012 
De Teerpoten werden gewekt door Wontolla. Alweer moesten de Teerpoten hun 
uniform aantrekken. Het was namelijk weer zo’n speciale dag: de overgang. 
Vandaag gaan de oudste Teerpoten over naar de wolven en worden de kinderen 
die brevetten behaald hebben in de bloemetjes gezet. Na het ontbijt en een 
vlugge inspectie was het zover, de overgang kon beginnen. Elk jaar opnieuw 
deelt de leiding sportprijzen uit. Deze gaan niet naar diegenen die het best 
gesport hebben maar wel naar diegenen die het meest verbeterd zijn gedurende  
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de 3 kampen. Dit jaar ging de bronzen medaille naar Lars Acke. De tweede 
plaats was voor Anna Meyskens. Als sportkampioen der Teerpoten strandde 
Leon Demey op de eerste plaats. PROFICIAT!! Dit jaar behaalden enkele 
Teerpoten hun teerpooteisen of met andere woorden hun wolfje. Hiervoor 
hebben ze enkele dingen moeten afleggen. Bij deze wil de leidersploeg dan ook 

Karel Bogearts , Leon Demey, 
Emile Eggermont en Muna Mann 
feliciteren. Net zoals elk jaar hebben 
we ook dit jaar een Teerpoot van het 
jaar. Dit is de Teerpoot die het 
meest zijn best doet gedurende het 
hele jaar, het voorbeeld toont aan de 
anderen, altijd in perfect uniform 
komt en een goede inspectie maakt. 
Op de derde plaats eindigde Karel 
bogearts. Op de tweede plaats stond 
Leon Demey. De Teerpoot met het 

meeste aantal punten dit jaar was Muna Mann. Hiervoor kreeg zij een zaklamp 
als beloning! Omdat al deze Teerpoten overgaan naar de wolven, wordt de 
Teerpoot die blijft met de hoogste punten grijze zus. Dit jaar mogen de 
Teerpoten Aline Despriet verwelkomen als grijze zus. Goed gedaan allemaal! 
Nu gaan we over tot de echte overgang. Dit jaar verlaten de volgende kinderen 
de Teerpoten om een takje hoger te gaan, bij de Wolven: Karel Boogaerts, 
Leon Demey, Emile Eggermont, Mona Deschrijver, Muna Mann, Kibera 
Bostyn, Pauline Van Hoecke, Quincy De Boever, Daan Vleurick, Myrthe 
Lermytte ,Lena Bernaerts, Mileen Michta, Ywijn en Rigo De Bruecker. 
(Enkel de Teerpoten aanwezig op kamp werden vermeld) De leiding zal jullie 
allemaal missen! Dit jaar kregen we ook een nieuwe leidersploeg. Wontolla 
gaat dit jaar naar JVG’s dus kregen we een nieuw takleid(ster) HINDE! Hathi 
en Mang gaan ook naar een andere tak namelijk de VG’s. Dit jaar zal de leiding 
van de Teerpoten er als volgt uitzien : Hinde neemt het commando over van 
Wontolla, bijgestaan door een veelzijdige assitent van de Wolven : Baloe. Koo 
en Raksha kennen jullie al, zij blijven leiding van de Teerpoten! Er komt ook 
een nieuwe leider bij, namelijk Buffel, die overkomt van de VG’s. Dit was het 
voor de Teerpoten.  Na de uitleg van de andere takken, gingen wij (nu nog maar 
met enkelen) aan tafel zitten. Het bordje spaghetti smaakte iedereen en het was 
tijd voor onze dagelijkse siësta. Een uurtje later had de nieuwe leiding een 
verassing voor de Teerpoten, we gingen naar het Blauwe Meer. Er was die dag 
een groot kinderfeest vlakbij het Blauwe Meer. De Teerpoten hebben op de 
springkastelen gesprongen, werden geschminkt en sommigen zochten hun weg 
uit de speleobox. De echte durvers hebben geklommen op de hoge klimmuur. 
De tijd vloog voorbij er was nog juist tijd voor de karaoke. Lara Coppens en 
Aline Despriet gaven hier het beste van hun zelf op Amika en Mega Mindy. 
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Terug op het terrein kregen de Teerpoten een overheerlijk vieruurtje. Daarna 
besloot de Teerpotentak dat het warm genoeg was voor, jawel, waterspelletjes! 
We vulden waterballonnen om die vervolgens op elkaar te gooien. Al snel was 
iedereen kletsnat. Een paar ballonnen en emmers verder begonnen onze magen 
te knorren en was het tijd om terug op onze goede oude eettafel een bezoekje te 
brengen. Na het avondeten kregen we een leuke zangles en een verhaaltje te 
horen tot opeens onze nieuwe takleidster Hinde ontvoerd werd door een 
onbekende man. Samen met Koo gingen we opzoek naar Raksha en Baloe, 
maar zij bleken ook verdwenen te zijn. Toen de Teerpoten terugkeerden naar de 
zithoek, lag er een brief waarop stond : “Ik wil iedereen waarschuwen voor 
Jean-Baptiste Grenouille. Hij is gevaarlijk en jaagt op vrouwen voor hun geur. 
Als u al in de problemen zit, ga dan naar Baldini. (Hij bevindt zich aan de hoek 
van de Heide.) Vriendelijke groeten, De burgemeester PS: Bescherm de 
vrouwen die u nog hebt!” De Teerpoten beschermden Koo zo goed ze konden, 
Alix Van Duyse ging wel heer erg op in deze opdracht; ze zou beslist niet nog 
een leidster verliezen. Tesamen trok de tak naar de heide. Daar zat iemand die 
Grenouille kende en hij had een list om hem te grazen te nemen. De Teerpoten 
moesten ergens een verschrikkelijke geur maken waar Grenouille zeker op zou 
afkomen. Dit trucje werkte inderdaad! De Teerpoten besprongen Grenouille en 
bevrijdden hun leiding! Na een lange dag vielen de Teerpoten zonder al te veel 
problemen in slaap. 
 
13 augustus 2012 
De dag na overgang werden de Teerpoten  gewekt door hun oude leiding. 
Alhoewel ze genoten hadden van de overgang, vonden ze het prettig om hun 
oude leiding terug aan te treffen in de zithoek. Een kleine turnles volgde door 
Koo om de spieren los te maken. Een voortreffelijk ontbijt bracht de Teerpoten 
op krachten om nogmaals aan de ondertussen 
makkelijke inspectie te beginnen. De tanden 
werden gekuist en de pispotjes geleegd. Zo 
ver gekomen, was het alweer de voorlaatste 
dag van het kamp dus werd het hoog tijd om 
enkele moppen in te oefenen voor de 
spectaculaire kampvuuravond de volgende 
dag. Eenmaal de Teerpoten enkele moppen 
onder de knie hadden, schoof de leiding aan 
om het middagmaal op tafel te toveren. Het 
varkensgebraad met wortelen ging bij menig 
Teerpoot vlot naar binnen, enkele kinderen 
gingen zelfs voor een 2de maal aanschuiven, 
o.a. onze gemotiveerde eter Xander Van de 
Walle was weer van de partij. Vervolgens 
volgde een welverdiende siësta terwijl 
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enkelen afwasten onder toezicht van Hathi. Bij het kabaal van Mang sprong 
iedere Teerpoot uit zijn bed om zich klaar te maken voor het middagspel. 
Iedereen in zijn eigen heldenoutfit was klaar om de uitdaging van die dag te 
trotseren; de Hulk was zijn krachten verloren en door verschillende opdrachten 
kwamen de Teerpoten terecht bij Spring Heeled Jack die zijn krachten gestolen 
had. Nadat de Teerpoten hem neergelegd hadden, kreeg de Hulk zijn krachten 
terug en hadden de Teerpoten alweer hun goede daad voor de 13de augustus 
verricht. Het vieruurtje ging dan ook gemakkelijk binnen door deze uitdagende 
opdracht. De Teerpoten waren vuil en dus was het tijd voor het dagelijkse 
wassen. Bij ieder werd er op teken gecontroleerd en de haren werden gewassen. 
Het hoogtepunt van de dag is voor velen het avondspel. Terwijl de Teerpoten 
hierop wachtten, werd de kantine rondgedeeld en een verhaaltje verteld, toen 
plots de bloedsekte van Lommel voor de zithoek stond. Na wat gekonkelfoes 
werden de Teerpoten samen met Mang mee geroepen naar de openvlakte bij de 
wasblokken waar de volledige schaar der Zwaluwen zich had verzameld om de 
bloedsekte aan te horen. De Zwaluw moest in 4 groepen tegen elkaar strijden om 
te beslissen wie de sterkste krijgers waren. Dit tactisch verzetje duurde een uur 
en een kwart lang, tot de volledige eenheid terug op de vlakte werd 
bijeengeroepen. Maar wat bleek, de winnende groep zou geofferd worden aan de 
bloedgoden, en uiteraard liet de eenheid zich niet doen. De sekte werd vernederd 
en weggejaagd. Eind goed al goed. Iedereen was gered en dus trokken de 
Teerpoten zich terug naar hun terrein waar ze het avondlied zongen en 
vervolgens in hun bedje kropen.  
 

14 augustus 2012   
Vandaag was het de beurt aan Hathi 
om de kinderen te wekken en een 
kleine opwarming te geven voor wat 
de dag nog zou brengen. Iedereen 
was uitgeslapen en klaar voor de 
laatste dag kamp. Het zou wel een 
historische dag worden die in elke 
Teerpoot’s geheugen zou gegrift 
staan; de kampvuuravond. Na een 
korte inspectie smeten de Teerpoten 
zich samen met Mang en Wontolla 

volledig op de moppen terwijl Hathi, Koo en Raksha de Buffalo Boot 
begonnen af te breken. De Stam had echter nog een verrassing voor de 
Teerpoten in petto, op het menu stonden gefrituurde satés met appelmoes. 
Ongetwijfeld waren de maaltijden op kamp verrukkelijk, maar vele Teerpoten 
vonden dit beslist de best maaltijd die het kamp gebracht had. Een korte siësta 
werd voorzien en vervolgens werd er doorgewerkt aan de moppen en de afbraak. 
Toen de moppen volledig gekend waren, smulden de Teerpoten nog snel van 
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een vieruurtje en schrobden zich voor de laatste keer in om proper te zijn voor 
de kampvuuravond. Onder leiding van de JVG leiding en Vic Tack werd de 
kampvuuravond gestart met de smacht naar vuur. Sketches, bans, liedjes en 
moppen werden gebracht en de Teerpoten hebben een voortreffelijke 
moppenreeks gebracht voor de eenheid. Ieder genoot van dit spektakel en de 
Teerpoten stonden versteld van de ongelooflijk grote vuren die de VG tak en 
Stam te voorschijn toverden. Op het eind van de avond werd de Stam, 
eenheidsleiding en leiding bedankt voor het mooie kamp. Zo sloot de 
Teerpotentak een onvergetelijk kamp af. De Teerpoten gingen voor de laatste 
keer op hun veldbedje liggen, stiekem met geruststelling doch met een klein 
beetje tegenzin dat ze de volgende dag het kampterrein zouden verlaten om 
terug huiswaarts te keren.  
 
15 augustus 2012  
Het kamp zat er alweer op, de Teerpoten 
keerden terug naar huis en zouden hun ouders 
terug zien. De allerlaatste turnles van het kamp 
kregen we van Raksha. Na het ontbijt kwam het 
taakje dat niemand leuk vindt maar toch moet 
gebeuren: valiezen maken! De Teerpotentak 
speelde nog enkele kleine spelletjes en hielp de 
leiding met het opruimen van het terrein. Na elk 
kamp vindt een kleine evaluatie plaats, waar de 
kinderen hun mening kwijt kunnen over het 
kamp(gebeuren). De Teerpoten werden verdeeld 
in kleine groepjes en mochten vertellen wat ze 
van alles vonden. Niet veel later stond het 
middagmaal op ons te wachten: HOTDOGS 
hmmmmm! Na het eten zong de volledige Zwaluw traditiegetrouw het 
afscheidslied. Voordat de Teerpoten op de bus stapten met Wontolla en Mang, 
werd afscheid genomen van Hathi, Koo en Raksha. Sommige leiding zal 
gemist worden bij de Teerpoten, maar zij er zeker van, vriendjes, als jullie lang 
genoeg bij de Zwaluw blijven, zien jullie de oude leiding zeker terug!   
 
Eind nota 
Graag zouden wij alle stam en eenheidsleiding bedanken die het kamp mogelijk 
gemaakt hebben. Zonder hun inzet en contributie zouden de kinderen nooit zo’n 
geslaagd kamp gehad hebben zoals het voorbije grootkamp 2012.  
Als laatste wil ik, Hathi, de medeleiding bedanken voor een mooi jaar. 
Wontolla om alles in goede banen te leiden, Koo, Raksha en Mang om er elke 
vergadering opnieuw te staan voor de kinderen.  

Uw reporters ter plekke; Raksha, Koo, Mang, Hathi en Wontolla.  
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Alle vergaderingen worden geopend en afgesloten in De Muze. 
Indien jullie niet kunnen komen gelieve een mailtje te sturen naar 

hinde@dezwaluw.org of te bellen op mijn gsm-nummer: 0473/57.14.30 
 
 
8 september 2012, 14u tot 17u30 
De eerste vergadering van het jaar dus we leren elkaar kennen aan de hand van 
leuke spelletjes. Verder krijgen we ook een beetje uitleg over hoe alles werkt bij 
de teerpoten, en wordt er een tipje van de sluier opgelicht over wat we allemaal 
gaan beleven dit jaar... 
15 september 2012, 14u tot 17u30 
Vandaag komen er waarschijnlijk nog wat nieuwe kindjes bij, dus we leren 
elkaar nog wat beter kennen aan de hand van leuke spelletjes. Ook de voorlopige 
nesten worden vandaag ingedeeld. 
22 september 2012, 14u tot 17u30 

Vandaag maken we kennis met Mowgli, Baloe en hun andere vrienden uit de 
jungle tijdens het eerste jungleverhaal. Verder spelen we ook veel leuke 
spelletjes! 
29 september 2012  
Geen vergadering 

6 oktober 2012, 10u tot 17u30 
Vandaag trekken we ons beste zwemkledij aan om het vernieuwde zwembad 
Rozebroeken te gaan ontdekken. We verzamelen al om 10u, dus vergeet zeker je 
lunchpakket niet! Ook brengen we 5 euro mee om het zwembad te betalen. 
13 oktober 2012, 14u tot 17u30 
Vandaag trekken we naar ons eigen scoutsterrein in Wondelgem. Daar spelen 
we een groot spel dat jullie kennis over de Jungle zal testen. Vergeet jullie 
regenjas en tramkaart zeker niet! 
20 oktober 2012, 14u tot 17u30 
We krijgen te horen wie dit jaar de nestleiders en hulpnestleiders worden en 
oefenen onze nieuwe nestkreten in. Daarnaast spelen we natuurlijk ook nog veel 
leuke spelletjes. 
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27 oktober 2012  
Geen vergadering 

3 november 2012 
Geen vergadering 

10 november 2012, 10u tot 17u30 
Dit jaar staan er nog veel leuke activiteiten op het programma, en sommigen 
daarvan kosten een beetje geld. Daarom trekken wij vandaag de stad in om onze 
eigen zeep te verkopen! Breng zeker je boterhammen en een drankje mee voor 
tijdens de middag. 
17 november 2012, 14u tot 17u 
Zorg maar dat jullie allemaal goed uitgeslapen zijn, want vandaag gaan we de 
sportieve kant op! Naast de vele spelletjes die we gaan spelen, krijgen we ook de 
techniek balwerpen, haasje-over, evenwicht en koprol. En ’s avonds zien we 
elkaar hopelijk ook op de Spaghetti avond.. 
24 november 2012  
Geen vergadering 

1 december 2012, 10u tot 17u30 
Vandaag bereiden we ons volledig voor op het hoog bezoek dat we volgende 
week hopelijk krijgen. We maken een mooi knutselwerkje voor hem en spelen 
daarnaast ook veel spelletjes. Vergeet jullie boterhammen niet, en wie thuis 
knutselgerief (schaar, lijm,…) heeft, mag dit ook gerust meebrengen. 
8 december 2012, 14u tot 17u30 
Zorg allemaal dat jullie hemden gestreken en jullie schoenen gepoetst zijn, want 
vandaag komt er speciaal bezoek langs… En hopelijk zijn jullie allemaal braaf 
geweest! 
15 december 2012, 14u tot 17u30 
Vandaag kruipen we allemaal gezellig en warm tegen elkaar aan en kijken naar 
een film. Daarnaast spelen we ook nog spelletjes om onze benen te strekken! 

 
Scherpzinnige Hinde 

Renée Mortier  
Takleidster 

hinde@dezwaluw.org 
0473/57.14.30 
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Zondag 05/08/2012 
Joepiedepoepie, de tijd is weer aangebroken!! Vandaag vierden we officieel de 
start van een nieuw en veelbelovend groot kamp. En wat zijn de ingrediënten 
van een grootkamp: De Lommelse bossen, de trouwe groene tenten, de leiding 
en natuurlijk mogen de kindjes ook niet ontbreken. En laat het nu vandaag de 
dag toch zijn dat ze in massale aantallen toestroomden. Na het traditionele 
gesaus met de tentenverdeling was iedereen er in geslaagd een plekje naar wens 
te vinden en konden we aanschuiven voor een overheerlijke braadworst. 
Vandaag was het ook bezoekdag dus was het kampterrein iets drukker bezet dan 
anders maar daarom zeker niet minder leuk. Na de eerste siësta van het kamp 
mochten de wolven al direct de handen uit de mouwen steken. Super Wallie was 
haar superkrachten kwijt en zeg nu zelf wat is een superheld zonder haar 
superkrachten...............niks, noppes, nada. Dus mocht ze van geluk spreken dat 

de wolven, met hun 
peperkoeken hartjes, wilden 
helpen met de zoektocht naar 
de verdwenen krachten. Toen 
we snelheid, kracht en 
evenwicht teruggewonnen 
hadden stond er ons nog maar 
een ding te doen... De 
duistere Lazar platleggen en 
het dwingen om haar 
krachten opnieuw te 
activeren. En laat dat nu een 

van de specialiteiten zijn van de wolven en in het bijzonder Milo De Vos. Voor 
we onze batterij terug konden opladen met een koekske en een fris glaasje melk 
was het eerst tijd om afscheid te nemen van de mama en de papa. De nodige 
traantjes waren aanwezig maar toen de laatste auto nog maar de parking verliet, 
veranderden die tranen in blijdschap en vrolijkheid. Joepie tien dagen lang 
samen met mijn vrienden in het bos en zonder ouders..o wat kan het leven toch 
schoon zijn. Groot kamp was de laatste kans voor de laatstejaars om hun 
zilveren wolf te behalen. Dus al rap werden er ijverig technieken afgelegd bij de 
leiding terwijl de andere wolven hun creativiteit de vrije loop lieten en zich 
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amuseerden in het bos met het bouwen van kampen en echte insecten arena’s. 
Na het avondeten was het tijd om de stembanden te smeren want het was tijd 
voor een zanglesje gevolgd door een spannend verhaal gegeven door onzen 
hoogsteigen Baloe. Lang konden de wolven echter niet van hun rust genieten. 
Mega Mindy was in nood! Opa Fonkel was ontvoerd door de kwaadaardige 
goudlip en alleen was ze tegen hem machteloos. Alleen maar met 10.000 euro 
kon Mega Mindy haar opa terug krijgen. Maar niemand had zoveel geld dus 
moesten ze het gaan verdienen bij onder andere agent Toby en computer Bliep. 
Na hard labeur waren de wolven erin geslaagd om al het geld bijeen te 
verzamelen waardoor ze opa Fonkel terug vonden en iedereen terug gelukkig 
was. Na deze lange dag (vanwege het kampuur) kregen de wolven hun 
welverdiende en broodnodige rust. Taptoe! 
 
Maandag 06/08/2012 
‘Opstaan, binnen 15 minuten verzameling in de zithoek’ werd op deze prachtige 
morgen voor het eerst door het kamp gezongen door onzen Akela. Wie mee wil 
gaan op groot kamp heeft zeker en vast een goede conditie nodig daarom gingen 
we de dag beginnen met een relatief klein rondje te lopen. Uitblinker van dienst 
was de koddige Robin Vercauteren die zonder problemen kon blijven lopen. 
Tijd voor een boterhammeke en een goede tas koffie - melk - thee. Hierna was 
het tijd voor de inspectie. Tijdens de inspectie is het de bedoeling dat de wolven 
hun valiezen, veldbedden, tenten,… kortom alles in orde moeten brengen. Op 
die manier worden de 10 dagen al een heel stuk gemakkelijker te overleven. Na 
enkele kleine spelen en overheerlijke massages waarvoor DANK! Anna 
Boogaerts en Marie Eggermont, schoven we aan tafel voor een bord warme 
kost. Nadat het eten wat gezakt was, was het boel tussen de werelddelen. Elk 
deel stelde zich superieur op tegenover de andere delen en dit conflict moest 
opgelost worden. Via talrijke opdrachten en proeven (waar duidelijk werd dat er 
iets bijzonders is met de motoriek van Balder Mervillie en Benno Mann :) ) 
groeiden de werelddelen terug naar elkaar toe. Opzet geslaagd en met een gerust 
hart genoten de wolven van een lekker koekje. ‘BASTOS GS’ de twee 
wereldbekende termen kwamen hierachter aan de beurt. Wie deze twee woorden 
hoort en een beetje kennis heeft van scouting weet dat dit over de techniek 
sluipen, een klassieker, gaat. Tijd voor het tweede avondmaal van het kamp 
gevolgd door luid gezang en rustig geluister naar de dagelijkse zangles en het 
traditionele verhaal. ‘s Avonds was er drama alom. Onze hoogsteigen Akela 
was ontvoerd!! Onmiddellijk komt het “Eén voor allen, allen voor één” gevoel 
naar boven en gaven de wolven het beste van zichzelf om hun geliefde leidster 
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te bevrijden. Met veel moeite, maar ook met veel moed slaagden ze erin de 
ontvoerders te overmeesteren en Akela te bevrijden. Eind goed al goed gelijk 
men zegt. Het avondlied werd ingezongen en de wolven kropen allen in hun 
lekkere, knusse, warme slaapzak. 
 
Dinsdag 07/08/2012 
Vandaag kregen de wolven de stem van Wallabie als wekker te horen en zij 
zorgde ook voor een stevige turnles. Na zo een turnles was goed ontbijt meer 
dan welkom. Zo als altijd maakte we onze inspectie en riep Akela dat de wolven 
hun sportschoenen mochten aantrekken want het was tijd voor het eerste deel 
van de sportproeven, namelijk ver- en hoogspringen. Zoals gewoonlijk zijn er 
steeds wolven die er talent voor hebben en andere wolven die euhm … er 
minder talent voor hebben. Hier volgen de topprestaties: 
Verspringen:     Hoogspringen: 
1e: Simon Verschelden (3m66)   1e: Seppe Van De Walle (1m05) 
2e: Balder Mervillie (3m15)   2e: Mel Van Rompay, Margot  
3e: Robbe Verschelden (2m94) Despriet, Benno Mann (1m) 
 
 
Na de sportproeven kregen de 
wolven een beetje honger en de 
klok sloeg 12 uur: we mochten ons 
middagmaal gaan verorberen. 
Goed gevuld konden de wolven nu 
genieten van hun siësta. Het was 
zo warm en we hebben 
waterspelletjes gespeeld. Het was 
weer tijd voor het 4- uurtje. Daarna 
kregen de derdejaars: Gilles 
Dewever, Milo De Vos, Ramon 
Demey, Paulien  Mens, Balder Mervillie, Simon Meyskens, Simon 
Verschelden, Robin Vercauteren, Stacy De Vuyst, Amina Bostyn en Lotte 
Bracke een techniek touwklimmen van Bagheera . Na het avondeten 
(boterhammen en soep) kregen we een kleine zangles en speelden we het Star 
Wars spel. Het was de bedoeling om te leren vechten en de conditie op te 
bouwen om zo weerstand te kunnen bieden tegen de leden van de dark side. 
Zoals we ondertussen al weten zijn de wolven zeer getalenteerd in het 
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overmeesteren van slechterikken. Na deze heldendaad konden de wolven 
eindelijk in hun slaapzak kruipen en vertrekken naar dromenland. 
 
Woensdag 08/08/2012  
Na een zeer rustige nacht was 
het voor iedereen tijd om op 
te staan. Een turnles van Chil 
moest er voor zorgen dat alles 
wolfjes wakker werden. Na 
een heel lekker ontbijt maakte 
we ons klaar om te vertrekken 
naar Center Parcs! 
Joepieeeeeee. Na een busrit 
en een wandeling waren we 
eindelijk toegekomen. Voor 
we naar binnen gingen, 
moesten we eerst nog onze boterhammetjes eten. Na de lunch was het zover, we 
mochten ons omkleden en dan in het water springen. Het zwembad bevatte een 
wildwaterbaan, meerdere buizen, enkele bubbelbaden en zoveel meer, en dit 
alles met warm water (wat wel zeer leuk is na al die dagen van wassen met ijs-
ijs-ijskoud water). Dit heerlijk genieten kon iedereen wel eens goed gebruiken, 
nu konden we ook het hars en de boskruiden van onze huid laten losweken. 
Helemaal verfrist en uitgeput vertrokken we terug naar het kampterrein. ’s 
Avonds konden we genieten van macaroni als avondeten. Na een rustige avond 
was het tijd om voldaan, vermoeid maar proper in ons bedje te kruipen. 
 
Donderdag 09/08/2012 
De wolven werden, na een heerlijke nachtrust, zachtjes gewekt door Baloe. 
Volledig uitgerust begonnen de wolven aan hun eerste activiteit van de dag, de 
turnles. Na deze kleine inspanning konden we onze maagjes vullen met heerlijke 
boterhammetjes en melk. Nu we de nodige energie binnen hadden, konden we 
ons gaan wassen en aan onze grote opkuis van de tent beginnen. Nu de 
verplichtingen achter ons lagen konden de wolven zich eens bewijzen bij de 
sportproeven. Aangezien we ver- en hoogspringen al hadden gedaan, was het 
vandaag tijd voor het lopen. De eerste- en tweedejaars lopen eerst 60m, 
vervolgens lopen de laatstejaars 100m en als laatste loopt iedereen 400m. Hier 
de resultaten: 
 



 

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – SEPTEMBER 2012 TOT NOVEMBER 2012 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: SLOCK KAREL SIMON – SPAANSKASTEELPLEIN 26  – 9000 GENT 

 

30 

60m 
1e: Margot Despriet (11.37”) 
2e: Mel Van Rompay (11.94”) 
3e: Robbe Verschelden en Keith De Schryver (11.98”) 
 
100m 
1e: Simon Verschelden (17.43”) 
2e: Gilles Dewever (18.56”) 
3e: Robin Vercauteren (19.38”) 
 
400m 
1e: Simon Verschelden (1’32”52) 
2e: Benno Mann (1’33”08) 
3e: Seppe Van De Walle (1’39”14)  
 
Na deze inspanningen was het tijd om weer 
wat energie op te doen en vervolgens wat te 
rusten. ’s Middags kregen we een spel 
gegeven voor de verkenners/gidsen. Superman 
en Catwoman kwamen de Wolven om hulp 
vragen. Ze hadden namelijk met hun krachten 
zitten spelen en plots waren ze van lichaam 
verwisseld. De wolven moesten hen dus 
helpen om terug in hun eigen lichaam te 
komen. Hiervoor moesten ze opdrachten 
uitvoeren en vragen oplossen om zo 
ingrediënten te verzamelen. Met deze 
ingrediënten konden ze een drankje maken dat 
Superman en Catwoman moesten opdrinken 
om zo terug in hun eigen lichaam te komen. Gelukkig is alles goed afgelopen en 
waren de superhelden terug blij. Hoog tijd om het energiepeil terug omhoog te 
krikken en hoe doe je dat het best? Juist, door een lekkere koek en een heerlijk 
glas koude melk. ’s Avonds speelden we een spel speciaal voor de wolven die 
ons gingen verlaten om naar de jongverkenners en –gidsen te gaan. De 
laatstejaars moesten allerlei opdrachten uitvoeren en hindernissen overwinnen 
om te tonen dat zij er klaar voor zijn om terug naar de mensen te keren. 1 van de 
opdrachten is je eigen persoonlijk ding terug te vinden tussen de slapende 
vogels. Bij deze opdracht had Milo De Vos  wel wat stress, hij was namelijk al 
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een paar dagen zijn slipje kwijt ! en hij dacht dat hij dat hier ging vinden. 
Gelukkig voor hem lag er een ander persoonlijk voorwerp van hem. Zijn slipje 
heeft hij een paar dagen later gevonden. Na dit spel was het tijd om te gaan 
slapen. 
 
Vrijdag 10/08/2012 
Na alweer een heerlijke nacht werden de wolven gewekt door en kregen ze een 
turnles van Akela. Door deze eerste inspanning van de dag werd onze honger 
alsmaar groter en we waren dan ook zeer blij dat we onze voetjes onder tafel 
mochten schuiven voor een lekker ontbijtje. Na het gebruikelijke 
hygiënemoment, de inspectie en de vele spelletjes mochten we weer aan tafel 
voor een alweer superlekkere maaltijd. ’s Middags werden de wolven 
opgeschrikt door 4 halflingen die de eenheid om hulp kwamen vragen om een 
ring te vernietigen. Iedereen stond klaar om toe te kijken hoe Gandalf de ring 
zou vernietigen als plots Sauroman en enkele orks opdaagden en de ring stalen. 
Nu was het aan de eenheid om te ring terug te winnen en alsnog te vernietigen. 
De eenheid werd in 4 groepen verdeeld. Elke groep moest naar de verschillende 
posten gaan om daar iets te leren wat hen ging helpen om de ring terug te 
bemachtigen en om hem te vernietigen. Zo hebben ze leren vechten, ze hebben 
de duistere macht leren weerstaan, ze hebben een rituele dans geleerd en ze 
hebben hun behendigheid geoefend. Na al dat trainen was de eenheid klaar om 
de orks te overwinnen en zo de ring terug te krijgen. De ring werd met gemak 
terug gewonnen en moest nu vernietigd worden. Daarvoor hadden ze een dans 
geleerd en die moesten ze nu een aantal keer dansen. Na dit ritueel was de ring 
opgegaan in vlammen en kon iedereen terugkeren naar zijn eigen zithoek en 
genieten van een 4-uurtje. Na vele spelletjes en het avondeten kregen de wolven 
een verhaal van Mor te horen. Iedereen zat zeer geboeid te luisteren en 
sommigen waren zelfs een beetje bang… ’s Avonds werd de hele leidersploeg 
door elkaar gemixt en hadden de wolven voor een avond andere leiders. Leeuw, 
Hinde, Giraf, Raksha en Mang namen de wolven mee op een avontuur dat 
veel te maken had met de Hunger Games. Na een avond van goede daden was 
het tijd om te gaan slapen. Ook taptoe werd niet door ons, maar door de 
vervangende leiding gefloten. 
 
Zaterdag 11/08/2012 
“08h00, Tijd om op te staan” riep Bagheera, “binnen 5 minuten aan de 
vlaggenmast in perfect uniform.” Even een kleine turnles en het was alweer tijd 
om ons buikje te gaan vullen met lekkere boterhammen. Na de turnles even heel 
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rap de inspectie maken en tanden poetsen. Zo we waren klaar om te vertrekken 
op Explo!. Tijdens de explo werd er heel veel gelachen en gegierd, waardoor 
we zonder het te beseffen in geen tijd een paar ferme kilometers hadden 
opzitten. Eindelijk kwamen we aan op onze eetbestemming. Rarara… Iedereen 
kon het wel al raden: heerlijke frietjes met een frikandel, mjammie. Nog even 
een paar kilometers stappen en we kwamen aan de grote verrassing van de dag. 
De grote speeltuin van Lommel. De wolven lieten zich volledig gaan op de 
speeltuin. Tijd om terug naar het kampterrein te gaan. Aangekomen met de bus 
aan het kampterrein genoten we van een heerlijke BBQ waar onze lieftallige 
leiding, en voornamelijk Bagheera en Wontolla, voor gezorgd heeft. Dit 
smaakte na zo een lange dag. We speelden geen avondspel, maar genoten van 
een mooi kampvuur.  Zo het was alweer tijd om in bed te kruipen. Even nog ons 
avondliedje zingen en het was tijd om naar  dromenland te vertrekken. 
 
Zondag 12/08/2012 
“Tijd om op te staan wolven” 
riep Mor. Even een kleine 
turnles en zoals elke ochtend 
onze buikjes vullen.  
Vandaag was het een grote 
dag voor de kinderen en voor 
de leiding. Ja zoals elk jaar 
was het weer eens overgang. 
Er vertrokken heel wat 
kinderen, maar er kwamen er 
al snel heel wat bij !. De 
traantjes vloeiden vooral bij de meisjes en bij Baloe en Akela. Helaas moesten 
we afscheid nemen van Baloe, want zij verlaat ons en gaat over naar de 
Teerpoten. We mochten Husky verwelkomen, zij komt ons team versterken. En 
zoals de traditie gekend is, moesten alle wolven die vaarwel zeggen van de death 
ride en hun petje weggooien. Vaarwel oude wolven. De teerpootjes die 
overkomen gaan niet van de death ride, maar zij moeten een zee van wolven 
zien te doorstaan. Voor we vertrokken naar onze nieuwe tak kregen we eerst nog 
heerlijke spaghetti voorgeschoteld. Tijd om allemaal te gaan siësten in de 
nieuwe of dezelfde tak. Na deze deugddoende rust was het tijd om een 
middagspel te spelen. Aangezien het zeer warm was, iets eind de twintig graden, 
werd het gewone spel vervangen door een avontuur met water. Al snel vlogen de 
waterballonnen in het rond en was iedereen kletsnat. Ons energiepeil was serieus 
verlaagd, dringend tijd voor het 4-uurtje, heerlijke frangipanes. Nog even ons 
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gaan wassen en wat kleine spelletjes spelen en de volgende maaltijd stond 
alweer op ons te wachten. Heerlijke boterhammen met soep. Na onze bo’kes een 
zangles met kantine en dan het avondspel. Bagheera was ontvoerd en Husky 
had de brief gevonden. Zij kwam direct de Wolven verwittigen en iedereen 
schoot in actie. Nadat de wolven alle eisen van de ontvoerders hadden 
ingewilligd kregen we onze geliefde Bagheera terug. Na het avondspel was er 
raadsrots, waar Marie Eggermont, Keith De Schryver, Gaspard De Koster, 
Emile Eggermont, Karel Boogaerts, Muna Mann en Leon Demey hun wolfje 
behaalden, een dikke proficiat!! Na deze spannende dag mochten de wolven in 
hun bedje kruipen en genieten van hun slaap. 
 
Maandag 13/08/2012 
Opstaaaaaaaaaannn!!! Na een geslaagde overgang kwamen alle kindjes vandaag 
weer bij hun oude tak terecht en was alles weer bij het oude. De dag werd 
begonnen met de morele opvoeding van Chil. Deze ging over het onderwerp 
pesten. Hierbij konden de wolven hun hart eens luchten en hun zegje doen over 
hun ervaringen/bevindingen over pesten. Hierna was het al snel tijd voor het 
middageten en voor we het wisten was het middagspel al begonnen. Lois Lane 
(uit de serie Superman) kon er maar niet uitkomen wie haar vriendje zou worden 
en vroeg daarom hulp aan de wolven. Zij konden verschillende opdrachten doen 
om punten te verdienen en degene met het meeste punten zou beslissen wie het 
vriendje van Lois werd. Eén van de opdrachten hield in om een liefdesbrief naar 
Lois te schrijven. Er zaten hier enkele zeer pakkende liefdesbrieven bij, terwijl 
andere dan toch iets minder geschikt waren voor gevoelige lezers, niet waar, 
Gilles Dewever? Zoals anders ging de rest verder zoals de gewoonlijke gang 
van zaken, nl. vieruurtje, enkele kleine spelletjes, avondeten, verhaal en zangles, 
was de tijd van het grote eenheidsavondspel aangebroken. Enkele leiders werden 
gevangen gehouden door de Lommelse bloedsekte. Natuurlijk was het de taak 
van alle takken van de Zwaluw om hier een einde aan te maken. Dit deden ze 
door verschillende opdrachten uit te voeren en uiteindelijk kwam dit alles uit op 
een groot gevecht, waarbij de bloedsekte werd verslagen. Hierbij werden deze 
leiders dan ook bevrijd! 
 
Dinsdag 14/08/2012 
De laatste volledige dag van het kamp was alweer aangebroken. Niet getreurd, 
want dit wil maar één ding zeggen: KAMPVUURAVOND, Olé! Dus was er nog 
een veel werk aan de winkel. We hadden nog een heleboel lollen nodig om op 
de kampvuuravond uit te beelden om toch nog maar eens te tonen dat de wolven 
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de grappigste tak van allemaal is. Terwijl de welpenleiding samen met enkele 
wolven al druk bezig was het één en het ander af te breken, zorgden Baloe en 
Mor ervoor dat onze moppen goed werden ingestuurd. Na dit alles was het dus 
zo ver en konden we aan de kampvuuravond beginnen. Er werden twee grote 
vuren gemaakt, één door de Verkenners & Gidsen, een ander door de Stam. Bij 
deze bedanken wij jullie daar dan ook voor. Deze avond vol gezang en plezier 
werd geleid door de Jongverkenners & Jonggidsen leiding samen met Vic Tack. 
Ook  hun willen wij bedanken voor deze prettige avond. Na al dat dansen, 
springen en zingen was het tijd om naar bed te gaan en uit te kijken naar morgen 
om onze oudjes terug te zien! 
 
Woensdag 15/08/2012 
Jaja, het kamp was alweer gedaan voor de kinderen. Vlug de valiezen maken 
zodat we nog wat spelletjes konden spelen was het plan, maar snel de valiezen 
maken dat kenden de wolven niet. Het duurde eventjes en zoals gewoonlijk was 
er weer veel verloren gerief dat nooit van iemand is. “Van wie is dit?” vroeg de 
leiding en wat antwoordden de wolven: “niet van ons”. Gilles Dewever heeft 
dan toch een paar dingen (zeg maar een halve valies) herkend. Tijd voor de dag 
der raden. In de dag der raden overlopen we hoe het kamp is geweest, wat ze 
van de leiding en van de spelen vonden,… 12.00 tijd voor onze laatste maaltijd. 
We kregen heerlijke hotdogs voorgeschoteld van onze lieftallige stam die elke 
dag heerlijke maaltijden heeft klaargemaakt. Daarbij alvast bedankt. "Bus is 
daar!", riep iemand. We begaven ons allemaal richting het Blauwe Meer waar de 
bus op ons wachtte. Even nog ons afscheidlied zingen om voor altijd afscheid te 
nemen van onze oude tak en daar vloeiden er ook een paar traantjes zoals altijd. 
Vlug de kinderen op de bus stoppen, maar voor Baloe was dit moeilijker dan 
gedacht. Ze zal de wolfjes heel hard missen, maar het is geen vaarwel Baloe. 
Tijd om te vertrekken richting Gent. Eventjes nog uitzwaaien en weg waren ze. 
Ik kan alvast zeggen dat het weer een geslaagd kamp was !. 

 
Reporter van dienst, 
Gewiekste Panter 

Assistent-Takleider Wolven 
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Zaterdag 08/09/2012 
14h – 17h30. Vandaag gaan we veel spelen om iedereen te leren kennen. 
Meebrengen: regenvest + !0.50 
 
Zaterdag 15/09/2012 
14h – 17h30. We trekken naar de bossen van Wondelgem om daar de Grote 
Raad der Maneschijn te houden. We kiezen namelijk junglenamen voor de 
nieuwe Welpenleiding.  
Meebrengen: regenvest + ! 0,50 + tram- of buskaart (of ! 2) 
 
Zaterdag 22/09/2012 
14h – 17h30. Vandaag zien we de techniek teerpooteisen. Verder gaan we ook 
veel spelen. 
Meebrengen: regenvest + ! 0.50 
 
Zaterdag 29/09/2012 
Geen vergadering. 
 
Zaterdag 06/10/2012 
10h – 17h30. Vandaag gaan we gaan zwemmen in het nieuwe zwembad 
Rozebroeken. 
Meebrengen: regenvest + !10 + tram-/buskaart (of !2) + lunchpakket + 
zwemgerief 
 
Zaterdag 13/10/2012 
14h – 17h30. Vandaag leren we een eerste jungledans, namelijk die van Kaa, en 
gaan we veel spelen. 
Meebrengen: regenvest + !0.50 
 
Zaterdag 20/10/2012 
14h – 17h30. Een echte scout moet een spoor kunnen leggen, dus vandaag zien 
we de techniek spoortekens. 
Meebrengen: regenvest + !0.50 
 
Zaterdag 27/10/2012 
HERFSTKAMP 27/10/2012 – 31/10/2012 (voor meer info zie kampfolder) 
 
Zaterdag 03/11/2012 
Geen vergadering. 
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Zaterdag 10/11/2012 
10h – 17h30. We trekken naar de bossen van Wondelgem en leven ons uit in een 
groot bosspel. 
Meebrengen: regenvest + !0.50 + tram-/buskaart (of !2) + lunchpakket 
 
Zaterdag 17/11/2012 
14h – 17h! Trek die dansschoenen maar aan! We leren vandaag volksdansen. 
Meebrengen: regenvest + !0.50 + turnpantoffels/sportschoenen 
 
Zaterdag 24/11/2012 
Geen vergadering. 
 
Zaterdag 01/12/2012 
10h – 17h30. Vandaag zetten we onze koksmuts op en halen we onze beste 
bakkunsten boven, want we gaan koekjes bakken. 
Meebrengen: regenvest + !0.50 + lunchpakket 
 
Zaterdag 08/12/2012 
14h – 17h30. Hoor, wie klopt daar kind’ren? Inderdaad, vandaag verwachten we 
groot bezoek. 
Meebrengen: regenvest + !0.50 
 
Zaterdag 15/12/2012 
14h – 17h30. Ooit al gehoord van de Kristallijn? Want hier gaan we vandaag 
naartoe. 
Meebrengen: - Handschoenen!! en eventueel een sjaal en een muts 

- ! 6 
- Tram/buskaart (of ! 2) 

 
Zaterdag 22/12/2012 
Geen vergadering. 
 
Zaterdag 29/12/2012 
Geen vergadering. 
 

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

 
Correcte Mees 

Emilia Jacob 
Takleidster 

mees@dezwaluw.org 
  0472/33.20.27 
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Maandag 30/07 
Voor de meesten was het een normale weekdag, maar niet voor de voorkampers 
van scoutsgroep de Zwaluw. Nee, wij vertrokken die ochtend voor 17 dagen op 
scoutskamp te Lommel. De dag begon al vroeg- verzamelen om 8h op het 
terrein in Wondelgem om zo naar het kampterrein te vertrekken. Daar 
aangekomen was het meteen tijd om de handen uit de mouwen te steken: er 
moest veel gedaan worden. Na het uitladen van de camion was het tijd voor het 
middag eten en dan voor de opbouw van het stafkamp. Na ijverig tentjes opgezet 
te hebben keek iedereen uit naar het vieruur, maar Aaron Dierickx keek er 
misschien iets te hard naar uit. Iedereen meed de fles bedorven melk (die uren in 
de wind stonk) terwijl Aaron Dierickx er op vloog en in één beweging aan zijn 
mond zette. Het duurde dan ook niet lang voor het er weer uitlag… Na veel 
gelach was het tijd om de tentjes van de jvg’s op te zetten en ons te installeren. 
Na het avondeten en het wassen konden we ontspannen bij een glaasje frisdrank 
in de kantine en daarna was het tijd voor te gaan slapen, want er stond een zware 
dag op de planning: de beruchte bomendag… 
 
Dinsdag 31/08 

Om 8h werden de jvg’s 
gewekt en was het tijd voor 
een stevig ontbijt: we 
zouden het nodig hebben ! 
Daarna werden de 
handdoeken, om de 
schouders te beschermen 
boven gehaald, en de bijlen 
uitgedeeld. De opdracht 
was duidelijk: Luc de 
bosman zaagde de bomen 
om, de jvg’s verwijderden 
de takjes met de bijl en 
droegen de bomen naar de 

remorque. Sommige kregen ook de taak ‘zaag’. Altijd als er iemand ZAAG riep, 
moesten zij komen aanhollen om de top van de boom af te zagen. Dit leidde 
soms tot chaos, is het niet Vic Tack & Febe Declercq? Na de boterhammetjes 
en de soep als middagmaal was het nog even doorbijten tot het avondeten, 
gevolgd door een verdiende wasbeurt. Tijd om het schors en het hars weg te 
schrobben en eens te controleren op teken… dat bleek nodig te zijn want Jana 
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De Boever had er welgeteld 9! Na nog wat in de kantine gezeten te hebben 
gingen we een welverdiende nachtrust tegemoet.   
 
Woensdag 1/08 
Na het ontbijt werden er balken uitgezocht voor onze sjorconstructies. Dit jaar 
stond een gigantische leiderstafel in de lucht en een versterkte zithoek op het 
progamma. Er werden veel kuiltjes gegraven die daarna werden opgevuld met 
dikke balken als steunpilaren. Na het middageten begon dan ook het echte 
scoutswerk: sjorren! Balkjes hier, kruissjoring daar en na het 4-uur begon de 
leiderstafel vorm te krijgen. Niet veel later konden we dan ook met gerust hart 
gaan avondeten. Na het terrein opgekuist te hebben was het tijd voor het wassen, 
gevolgd door de kantine en daarna handjes geven voor het slapen gaan.  
 

Donderdag 2/08 
En we zitten aan de helft van voorkamp! De 
jvg’s hadden al veel gedaan, maar er stond ook 
nog veel op het progamma: de leiderstafel 
helemaal afwerken, beginnen aan de zithoek, de 
adj-tenten opzetten en de vuur- en eetshelters 
gereedmaken. De jvg’s werden in 3 groepen 
verdeeld: de ene groep werkte de leiderstafel 
verder af, de andere begon aan de zithoek en de 
laatste zette de tentjes op. Door het zotte 
teamwork en de snelheid van sommige jvg’s 
(zoals Arne Bovyn die in no time een balk 
doorgezaagd kreeg) was de dag al snel voorbij 

en waren we alweer een stapje dichter bij een afgewerkt jvg kamp. 
 
Vrijdag 3/08 
Bij het opstaan hoorden we veel verbaasde kreten: de nacht van donderdag op 
vrijdag hadden Aaron 
Dierickx, Merel Stroo en 
Borre Vandewalle hun totem 
gekregen! Nu was het niet meer 
Aaron, Merel en Borre, maar 
Ambitieuze Vos, Afwachtende 
Flicka en Bedachtzame 
Kameleon! En als de jvg’s per 
ongeluk de oude naam zeiden 
was het pompen !! (tot 
genoegen van de 
getotemiseerden, vooral Vos 
voor wie dat de reden was dat 
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hij zijn totem had gehaald). 
Na het ontbijt werden de handen nogmaals uit de mouwen gestoken en vlogen 
we erin. Een van de lastige taakjes die nu moesten gebeuren was het platform: 
gelukkig hadden we Flicka die een systeem had gevonden om de balken 
gemakkelijk in de hoogte te duwen. Daarna moesten de platformsjorringen er 
komen en niemand die dat liever deed als de jonggidsen. Op u gat kunnen zitten, 
babbelen en sjorren tegelijkertijd, bestaat er iets leuker? Na wat sukkelen hadden 
ze ook de truc gevonden hoe de zithoek efficiënt gemaakt kon worden en na een 
tijdje was die ook een feit. Niet veel later kwam Rozan Michiels langs de 
leiderstafel met een bloedende neus. Amper een kwartier later was het al weer 
van dat! Na het wassen werd het hard werken van de dag beloond door een 
barbecue. Na het lekkere eten konden we nog lang bijpraten en lachen, maar 
uiteindelijk werd het toch tijd om te gaan slapen. 
 
Zaterdag 4/08 
De laatste dag van voorkamp AKA the offday! In de voormiddag werd de laatste 
hand aan de constructies gelegd, werden er nog een paar eetshelters opgezet in 
de toekomstige patrouillehoeken en dan was het eindelijk tijd voor het 
langverwachte zwemmen! De Dommelslag in Neerpelt (of nu toch overpelt?) 
was helemaal vernieuwd met een extra glijbaan, dus vandaag was de ideale 
gelegenheid om het daar eens onveilig te maken. Na de wildwaterbaan, de 
nieuwe glijbaan en het bad met stroming uitgetest te hebben, konden de jvg’s 
eindelijk, na 7 dagen, een warme douche nemen. Moe, proper en voldaan gingen 
we terug naar het kampterrein om de maagjes te vullen. Daarna konden ze voor 
de laatste keer vertoeven in de kantine. Nadat de zakjes chips opwaren en de 
frisdrank was opgedronken gingen we gaan slapen: morgen was the big day! De 
andere jvg’s en de papa’s en mama’s gingen toekomen! Spannend… 
 
Zondag 05/08 
Om 8h werden de jvg’s in Lommel gewekt en ook die in Gent !. Na het ontbijt 
was het afwachten tot wanneer iedereen ging toekomen. Rond 10h begonnen de 
eersten binnen te sijpelen en werd er meteen aan de slag gegaan voor de opbouw 
van de patrouille hoeken. Met de motivatie van de voorkampers en de verse 
energie van de nieuwkomers ging dit in een oogwenk! Natuurlijk hoort bij al dat 
sjorren ook sjortouw dat moest afgesneden worden… Hier was Raoul 
Rombouts dé persoon voor! Hij was zo trots op zijn opinel dat elke keer als hij 
het gebruikte, hij het proper maakte met zijn tshirt en met veel zorg terug 
wegstak. Na het middageten waren er een paar ouders die zich voor de volle 100 
procent inzette waardoor de patrouille hoeken nòg sneller klaar waren. Hiervoor 
bedankt! Na het vieruur werd het stilletjes tijd om afscheid te nemen van de 
mama’s en de papa’s. Dit gebeurd zijnde, was het al snel tijd voor het 
avondeten. Wonder bij wonder waren hierna alle patrouille hoeken klaar! Alle 
eettafels en vuurtafels waren gemaakt, de afwastafel stond er en er lag zelf al 
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hout onder de vuurtafel! 
Hiervoor nog eens een dikke 
chapeau en een applausje voor 
jullie zelf ! Na het wassen was 
het tijd voor de 1e zangles van 
het kamp, wat meteen ook een 
legendarische werd. Zo moest 
Sam Hostens pompen omdat hij 
niet de totem had gezegd en hij 
pompte met zijn zangbundel op 
de grond terwijl hij nog steeds uit 
volle borst meezong! Ook 
hadden de jvg’s er niets 
grappiger op verzonnen dan ‘ik heb een tante in Marokko’ met een nederturks 
accent te zingen ! Daarna kwam de kers op de taart: Raoul Rombouts die voor 
de eerste keer We Will Rock You van Queen zong, en hoe! Meteen had hij de 
hele zithoek mee en het was zeker niet de laatste keer dat het dit kamp werd 
gezongen. Toen iedereen zijn avondkledij moest aandoen, ging iedereen snel 
naar zijn tent, buiten Emil Kerckhove die deed alsof hij in slow motion aan het 
lopen was en wat de leiding ook zei, hij was niet uit zijn rol te krijgen !. Nadat 
de jvg’s in donkere kledij waren gehuld, werd het eerste avondspel van het kamp 
gespeeld. De jvg’s werden verdeeld in 2 groepen. In elke groep was er een 
konijn, een jager en 2 boswachters. De bedoeling was dat de jager de das van het 
konijn afnam en niet werd gepakt door de boswachters- dan was er 1 punt 
gescoord. Na veel gesukkel had Helena Dierickx toch het konijn gevonden, 
maar toen tikte Tobias Haeck haar, waardoor het spel toch met 0-0 werd 
beëindigd. Daarna werd het avondlied gezongen en taptoe gefloten.  
 
Maandag 06/08 
Na het wekken van de jvg’s werd de eerste turnles van het kamp gegeven. De 

shake shake shake (shake your 
body aha) werd enthousiast 
onthaald en daarmee was de dag 
al goed ingezet. Na het ontbijt 
op de kersverse tafels was het 
tijd voor de inspectie. Nadat alle 
patrouille hoeken en valiezen 
goed waren doorzocht mocht er 
van elke patrouille iemand om 
fourage gaan. Voor de 
scoutsleken onder ons: fourage 
is het fenomeen waarbij de jvg’s 
om een bak met niet-
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geprepareerd eten gaan die ze dan zelf kunnen klaarmaken. Na het middageten 
en de afwas was het tijd voor een middagspel. De jvg’s werden in 2 grote 
groepen verdeeld. Ze kregen elk een code en de decodeersleutel waar er een tijd, 
een plaats en opdracht in stond. De andere groep kreeg dezelfde code maar 
moest de decodeer sleutel verdienen door opdrachten te doen. Als ze snel 
genoeg waren konden ze de andere groep op tijd onderscheppen en zo een punt 
winnen. De code in morse was misschien iets te moeilijk voor sommigen (niet, 
Vos?) en Raoul Rombouts vond de opdracht waar elke Griekse letter 
overeenkwam met een letter uit ons alfabet onaanvaardbaar en een schande voor 
de Griekse cultuur !. Toen het spel was afgerond konden we vieruuren en 
werden de kampwenken nog eens herhaald door Lama. Na het avondeten 
gingen we ons gaan wassen en was het weer tijd voor de vertrouwde zangles 
waar de jvg’s helemaal uit hun bol gingen! Maar de pret duurde niet lang: 
opeens werd Sam Hostens ontvoerd! Beschrijving: blond haar, blauwe ogen… 
Ja dit kon niet anders dan het werk zijn van de nazizombiesekte. Als de jvg’s 
wouden dat er niet meer gewonden zouden vallen, moesten ze zich snel 
onherkenbaar maken. Op weg naar de kapper voor de blonde haren te kleuren 
werd Maarten Depoortere ook ontvoerd! De jvg’s moesten zich duidelijk 
haasten: na de kapper gingen ze naar de parfumerie voor de jonge kinder geur 
weg te krijgen en richting de hobbyclub kwam opeens Maarten Depoortere 
aangehold! Hij was gemarteld maar kon toch ontsnappen met geheime 
informatie. Er hing echter een prijs aan die informatie, hij was namelijk zijn 
wijsvinger kwijt... Bij de wasblokken ging de ceremonie doorgaan waarbij Sam 
Hostens in een nazizombie zou worden omgetoverd. Gelukkig waren de jvg’s 
daar net op tijd en konden ze de nazizombies plat leggen en Sam Hostens 
redden. Eind goed al goed! Zo konden we met een gerust hart gaan slapen. 
 
Dinsdag 07/08 
Na de dagelijkse routine van opstaan-turnles-ontbijt was het inspectie. Toen 
Giraf iets aan het fluiten was in morse en aan Vos vroeg wat hij net had gefloten 
zei Vos doodleuk dat hij dat liedje niet herkende- hij had namelijk niet door dat 
Giraf een woord en geen melodie floot. Na de inspectie was het tijd om de 
sportschoenen aan te trekken voor –jawel- de sportproeven! Vandaag was het de 
100 en 400 meter.  
  
 Voor de 100 meter:  De 400 meter: 

 1. Stroo Arne   1.Stroo Arne 
 2. Vos   2. Demuynck Sven 
 3. Flicka   3. Bovyn Arne 

 
Proficat!!! 
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Door al dat sporten hadden we veel honger gekregen en we kregen dan ook het 
water in de mond bij het menu: fishticks! Toen de leiding vroeg aan de leeuwen 
of ze toevallig wat mayonaise hadden staan kwam Raoul Rombouts af met 
ajuinenmayonaise, wat voor de leiding de eerste en de laatste keer was dat ze dat 
hebben gegeten !. Na de afwas konden de jvg’s een siësta houden, maar niet 
voor de vossen: zij werkten vlijtig door aan hun poort en bleven die 
perfectioneren. Hun ijverig werken heeft hun ook beloond, want de leiding 
besloot dat zij de beste poort hadden. Ook de andere patrouilles lieten zich niet 
doen, want de leeuwen bleven maar graven aan hun gracht. Hierna was het tijd 
voor een middagspel. De jvg’s waren verdeeld in maffiafamilies en moesten het 
kampgebied overnemen. Het kampgebied was verdeeld in regio’s die konden 
overgenomen worden door maffiosi te verschuiven en te dobbelen. Door geld te 
verdienen konden er meer maffiosi gekocht worden, en zo konden de gebieden 
uitgebreid worden. Bij de opdrachtenpost van Arasari moesten ze een 
bommetje afsteken en daar een toneeltje rond verzinnen. Vooral Raoul 
Rombouts was zeer geloofwaardig, die al gillend het bos in liep en even later 
even overtuigd terug liep. Ook het gedichtje van Rozan Michiels en Marle 
Verhaege was zeer geslaagd. Uiteindelijk kwam de maffiafamilie van Fennek 
als winnaar uit de doeken. Als vieruur stond er ons een grote verassing te 
wachten: pannenkoeken! Tegen dat ze gemaakt en opgesmuld waren, was het 
tijd voor fourage, en de salami die we toen kregen is bij elke patrouille in de 
koelbox gebleven !. Na het wassen was het zoals altijd zangles, die abrupt 
verstoord werd door 3 bewakers die beweerden dat er drugs was gesmokkeld die 
middag. Uiteindelijk vond de sergeant een zakje cocaïne bij Tobias Haeck. 
Hierdoor vlogen we allemaal in het gevang, waar een oude gevangene zat die 
wist hoe we konden ontsnappen. Door allemaal hindernissen te overschrijden 
met bepaalde voorwerpen konden we de weg naar de vrijheid vinden. Een 
moeilijkheid: om de 12 minuten was er celcontrole en wie daar niet was moest 
naar het strafkamp… Sven Demuynck kon als eerste ontsnappen en niet veel 
later volgden de rest van de jvg’s. Alleen op René Rombouts hebben we 
eventjes moeten wachten, die nadat we hem 3 keer uit volle borst hadden 
geroepen doodleuk afkwam !. Na zo’n intensief avondspel was een goede 
nachtrust meer dan welkom en al snel waren we in dromenland. 
 
Woensdag 08/08 
Na de dagelijkse routine werden de PL’s aan de leiderstafel geroepen en kregen 
ze groot nieuws te horen: we vertrokken op 2daagse vandaag! Alles moest dus 
snel klaargemaakt worden: rugzak met matje, slaapzak, toiletzak, vers 
ondergoed (liefst) en niet te vergeten: kaartleesmateriaal! Rond 11h had iedereen 
de rugzak op de rug en blote knieën! Er werd vlijtig gestapt ondanks het warme 
en vochtige weer. De jvg’s kwamen eventjes in een dipje tot ze hoorden dat het 
volgende punt het frietkot was, toen werd er weer een tandje bijgestoken ! 
Doorheen de tocht waren er kleine opdrachten. Indien goed opgelost, kregen ze 
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een ingrediënt. Aangekomen bij de frituur hadden ze alles om goede mayonaise 
te maken. Hij zag er misschien niet echt uit, smaken deed hij wel! Na het buikje 
volgegeten te hebben en uitgerust te zijn was het nog even doorbijten, maar het 
was niet ver meer. Er werd in 1 rechte lijn naar de camping ‘de Ballasthoeve’ 
gestapt. Daar aangekomen was er een heel voetbalveld met trampoline voor ons 
gereserveerd! De eenheidsleiding kwam het eten brengen samen met de tentjes 
en niet veel later was alles geïnstalleerd. Nu konden we op het gemak bijpraten 
in de tentjes. Het ging er allemaal zeer gezellig aan toe, zeker in de meisjestent 
met Fitis, die zeer veel belang hechtte aan dat ene woord, niet Fitis (giechel 
giechel) !? Er werd iets vroeger taptoe gefloten zodat iedereen uitgerust zou 
zijn voor de volgende dag. Slaapwel! 
 
Donderdag 09/08 
Na het opstaan moesten de 
tentjes snel afgebroken 
worden want Forel ging er 
vlug staan met het ontbijt. Dit 
was natuurlijk geen probleem 
voor de jvg’s en ruim op tijd 
was alles klaar. Het ontbijt 
werd met veel smaak 
opgegeten en de 
boterhammetjes voor die dag 
werden gesmeerd. De leiding 
ging een paar kleine spelen 
geven maar dat was niet 
nodig: de jvg’s hadden hun eigen spel om zich te amuseren! Het welbekende 

doen-durven-of waarheid. Een paar details: 
Onder andere Maarten Depoortere heeft in 
zijn onderbroek over het voetbalveld gelopen, 
Vos heeft een liefdesverklaring gegeven aan 
Flicka (wat meer leek op een 
liefdesverklaring voor Arne Stroo) en 
Helena Dierickx is er uiteindelijk in geslaagd 
om Tobias Haeck een kus te geven. De jvg’s 
vonden dat laatste zo leuk dat ze besloten om 
spin the bottle te spelen, wat leidde tot 
hilarische momenten !. Na het middageten 
werd eindelijk onthuld waarom de jvg’s hun 
zwemgerief moesten meenemen… je raadt het 
nooit… jawel, om te gaan zwemmen! Alweer 
gingen we naar het vertrouwde zwembad 
Dommelslag, waar ze ons inmiddels al 
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kennen. Daar kregen we het eerste uur een cursus van de redder. Die gaf Fennek 
een pluim omdat hij langs de kant ging van het zwembad, wat veel sneller was 
dan naar de drenkelingspop toe te zwemmen. Daarna was het ontspannen en wat 
verstaan de jvg’s daar onder? Jawel, hun spelletje voortzetten, maar dan onder 
water. Er werd vooral veel tumult gemaakt rond Vos en Flicka en waar er rook 
is, is er vuur toch !? Na weer helemaal proper te zijn stond ons nog een 
verrassing te wachten: we sloten de 2-daagse af met een kaartleesoefening bij 

nacht! Op weg naar de dropplaats liepen 
de tijgers over een brug over de 
autostrade en zwaaide ze enthousiast 
naar de bestuurders die allemaal 
terugzwaaiden en soms zelf toeterden! 
Voor we konden vertrekken op dropping 
moesten de magen natuurlijk gevuld 
worden. Op het menu stond: noedels! 
Benodigdheden: esbitvuur (of 
‘kasteeltje’ in de volksmond), briquet en 
een gamel! Zo simpel is het. Na het eten 
eventjes gezakt te laten hebben konden 
we er weer allemaal tegen aan. In een 
vlug tempo vertrok de ene patrouille na 
de andere en in een mum van tijd waren 
de eerste patrouilles al op het 
kampterrein. Fitis, pl van de herten, had 
het wel wat moeilijker bij het Duits 

kerkhof !. Uiteindelijk bleek de snelste patrouille de Leeuwen te zijn met 172 
minuten, zeer nipt gevolgd met de Tijgers, die 173 minuten hadden! Moe van al 
dat zwemmen en stappen konden de jvg’s gaan slapen met een lange nachtrust 
in het vooruitzicht!  
 
Vrijdag 10/08  
Zoals de traditie het wil is het na de dropping altijd kookwedstrijd! Het 
hoofdgerecht was cordon bleu met rooie kool en voor het voorgerecht en 
nagerecht mochten ze de leiding verassen. Dit hebben de luipaarden zeker 
gedaan, zo hadden zij sushi als voorgerecht gemaakt… mmmmm! De leeuwen 
daarentegen vonden de combinatie van wasabinootjes met melk  zeer 
geslaagd… de leiding net iets minder! Het hoofdgerecht was bij iedereen dik in 
orde, maar bij de vossen net iets meer… vooral de patatjes met lookboter waren 
een puntenwinner. Het dessert van de leeuwen zag er veel belovend uit, vooral 
de entrée, totdat… Vos alles op de leiderstafel liet vallen, tot groot plezier van 
de leiding. Ook de taart van de Luipaarden zag er heerlijk uit, spijtig dat de 
appeltjes naar ajuinen smaakten.. Al bij al hebben de jvg’s super goed hun best 
gedaan en heeft de leiding super lekker gegeten. De winnaar van de 
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kookwedstrijd bleek uiteindelijk de Vossen te zijn met op de tweede plaats de 
Luipaarden! Na de afwas was het tijd om de themakledij boven te halen. De 
powerpuff girls, Mario en Luigi en Men in Black waren van de partij! Even later 
kwam Pepijn (of Merijn), een halfling, de jvg’s om hulp vragen om de ring te 
vernietigen. Maar hier werd een stokje voor gestoken door Sauroman en zijn 
orks. De eenheid moest zich daarom klaarmaken voor het gevecht om daarna de 
ring voor eeuwig te kunnen vernietigen. Na vele opdrachten en de uiteindelijke 
strijd met de Orks, is het De Zwaluw toch gelukt om de ring voor eens en voor 
altijd te vernietigen. Na het vieruurtje mochten de jvg’s hun sportschoenen terug 
aantrekken voor ver en hoog te springen. De winnaars zijn geworden: 

Verspringen:  
1. Vos 
2. Fitis 
3. Stroo Arne 
 
Hoogspringen: 
1. Flicka/Fitis 
2. Vos/Stroo Arne 
3. Hoflack Ruben/ Haeck Tobias 

 
De hongerige magen 
werden gevuld en daarna 
was het tijd voor het 
wassen en de zangles. Hier 
werden we verrast: de 
leiding werd geswitcht van 
tak en zij hadden een spel 
gemaakt voor de jvg’s- niet 
zomaar een spel, een 
drilspel! We moesten 
discipline leren krijgen en 
in groep kunnen werken, en 
dit werd getest met 
allemaal opdrachten. Als 

we niet goed meewerkten of buiten tijd waren werden we gestraft met pompen 
en sit-ups. Op het einde van het spel was iedereen duidelijk doodop en was het 
snel tijd om in het bedje te kruipen.  
 
Zaterdag 11/08  
Bij het opstaan bleek iedereen bekomen te zijn van het avondspel en maar best, 
want er stond weer een zware dag voor de boeg: technische omloop! Hier 
worden de jvg’s getest op hun scoutstechnieken- kennis en teamwork. Alle 
patrouilles deden het bij elke opdracht verbazend vlot en door het mooie weer 
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dat we al enkele dagen hadden was droog hout zoeken voor het middag eten 
geen probleem. Sven Demuynck had een steen gevonden en die in 4 gedaan wat 
koken voor de tijgers en voor de leiding vergemakkelijkte. Na alles afgewassen 
te hebben en onze aanwezigheid onzichtbaar gemaakt te hebben was het tijd 
voor het moment waar vele voor vreesden: het commandokoord. Achteraf 
gezien was al die stress voor niets nodig want iedereen is er vlotjes overgemaakt 
zonder in het water te vallen. Niet in het water vallen staat wel niet gelijk met 
niet nat worden: zo vond Raoul Rombouts het motiverend om zichzelf uit te 
schelden en water op zichzelf te gooien !. Nog eens een dikke proficiat aan 
iedereen! Na het laat vier uurtje gingen de jvg’s al hun zweet er gaan afwassen 
en stond er hun een lekkere BBQ te wachten. En wat hoort er bij een BBQ? Een 
gezellig kampvuur! En wat hoort er bij een gezellig kampvuur? 
Kampvuurliedjes! Vooral Sam Hostens en Emil Kerckhove konden dat 
beaamen. Op het einde deden ze zelf een indianenritueel na om de luchtgoden 
op te roepen. Ook Arne Bovyn en Fennek moeten we extra bedanken, die de 
hele avond het kampvuur hebben onderhouden, en op het einde zelf een 
knetterend vuurwerk aan Arasari hebben gegeven (begeleid door Happy 
Birthday)! De traditie zegt dat de pl’s moeten afwassen na de BBQ en zo gezegd 
zo gedaan! Daarna was het tijd om te gaan slapen en werd er taptoe gefloten. 
 
Zondag 12/08 
‘Opstaan in perfect uniform!’ werd er geroepen toen Giraf ons wekte. Vandaag 
was niet zomaar een kampdag, het was overgang! Het begon zoals altijd met 
ontbijt en inspectie, maar daarna was het tijd om met de hele eenheid in een u-
formatie te staan. Na de teerpoten en de wolven hun parlé was het ein-de-lijk tijd 
aan de jvg’s. Er werden natuurlijk veel prijzen uitgedeeld, hier een kleine 
samenvatting: 
Aaron Dierickx, Merel Stroo & Borre Van De Walle haalden hun 2e klas en 
Jana De Boever, Maarten Depoortere, Ruben Hoflack en Rozan Michiels 
haalden hun Teervoet. 
Patrouille van de Tochten: Vossen 
Patrouille van het Kamp: Vossen 
Sportproeven: Goud: Aaron Dierickx, Zilver: Arne Stroo, Brons: Sven 
Demuynck 
JVG van het jaar: Borre Van De Walle 
Aan iedereen een dikke en welverdiende proficiat! 
Ook de leidersploeg voor het volgend scoutsjaar werd helemaal door elkaar 
gehaald: Lama en Husky verlaten de tak, maar we krijgen Fret en Bunzing in de 
plaats! Na de plechtigheid was het tijd om afscheid te nemen van de jvg’s die 
overgaan, namelijk: Jana De Boever, René Rombouts, Vos, Flicka, Sven 
Demuynck, Fennek & Fitis en om de nieuwe jvg’s welkom te heten. Na ze 
eens goed vuil te maken op de death ride en uitgevecht te hebben wie nou de pl-
voor-een dag is, was het tijd om het vuur aan te steken en de spaghetti klaar te 
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maken. Hierna konden we beginnen aan het middagspel: Avatar! De bedoeling 
was dat elke jvg doorheen 
het spel elk element leerde 
te beheersen. Dit konden ze 
doen door 2 opdrachten te 
doen per element en 4 
leventjes te verzamelen. 
Gilles Dewever had al veel 
opdrachten gedaan maar bij 
vuur had hij zijn blad 
waarop alles bevestigd 
stond in de fik gestoken en 
niemand die hem wou 
geloven… ! Op het einde 
van het spel was het Arne 

Stroo, Raoul Rombouts, Benno Man, Kedist Coppejans en Febe Declercq 
gelukt om avatar te worden en bijgevolg kregen ze ook een grote blauwe pijl op 
hun hoofd,  behalve Benno Mann die liever Zuko wou zijn en dus het bijhorend 
litteken kreeg. Hierna was het tijd voor 4-uur en met de hernieuwde energie 
kregen we de keus om of voetbal of frisbee te spelen. Het potje voetbal met Fret 
en Arasari liep uiteindelijk uit op platte juul bij bijna iedereen tot wanneer de 
jvg’s door hadden dat het daar vol zat met rode mieren… Na al dat spelen werd 
het avondeten met open armen ontvangen en daarna konden we ons gaan 
wassen. Na de gezamenlijke zangles werd de avondkledij aangedaan en was het 
tijd voor het avondspel. De jvg’s waren in 3 groepen verdeeld met elk een cijfer 
of letter op hun hoofd. De bedoeling was om hun tegenstander te vinden en de 
das uit te trekken. Dit ging natuurlijk niet zo gemakkelijk: ze hadden allemaal 3 
handicappen die ze konden weg kopen met geld, dat ze verdienden in de casino. 
Het spel verliep een beetje chaotisch omdat niet iedereen het snapte maar 
uiteindelijk waren er wel een paar winnaars. Na een klein gesprek in de zithoek 
over volgend jaar was het tijd om te gaan slapen en voor de nieuwe jvg’s om 
terug te gaan naar de wolfjes. 
 
Maandag 13/08 
Na het ontbijt en de inspectie was het tijd om alles af te breken, want het kamp 
zat er alweer bijna op. Lama verliet ons hier al om thuis te gaan studeren. Na 
alles vlijtig afgebroken te hebben in de patrouillehoeken werden de magen 
gestild en werd er energie opgedaan om in de namiddag even hard te werken. Na 
het vieruurtje was er al bijna niets meer te zien van de patrouillehoeken, zithoek 
en leiderstafel. Daarna werd het tijd om moppen te zoeken voor de 
kampvuuravond, die ten slotte al de dag erna was. Na veel (en net iets minder) 
gelachen te hebben konden we ons gaan wassen en konden we ons ontspannen 
tijdens de zangles met verzoekjes. Even later kwamen er rare mannen af 



 

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – SEPTEMBER 2012 TOT NOVEMBER 2012 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: SLOCK KAREL SIMON – SPAANSKASTEELPLEIN 26  – 9000 GENT 

 

49 

helemaal in het zwart die vreemde dingen zeiden tegen de leiding. Het bleek dat 
de eenheid bedreigd werd door de Lommelse Bloedsekte, die nieuw bloed nodig 
had. Daarom moest de Zwaluw in 4 groepen verdeeld worden om zo te zien wie 
de beste strijders waren. Elke groep had vechters en een vlaggendrager. Als de 
vlaggendrager getikt werd moest de getikte en de tikkende groep gaan 
dassenroven in de vechtarena. Ze konden het aantal vechters in de arena 
vermeerderen door geld te betalen, dat verdiend werd door de rest van de groep 
bij de opdrachtposten. De beste vechters bleken in groep 2 te zitten. De 
bloedsekte had ze op het einde opgeëist maar dat liet de eenheid niet toe- na een 
heftig gevecht was de bloedsekte verslaan en had de eenheid zijn strijders terug. 
Na het avondlied was het tijd om te gaan slapen.  
 
Dinsdag 14/08 
Vandaag stond maar 1 ding op het progamma: afbreken! Tegen de avond 
mochten er geen sporen meer zijn van 17 dagen grootkamp. De laatste shelters 
werden afgebroken, alle balken van de constructies naar de remorque gedragen 
en de tenten werden terug opgevouwen. Alle jvg’s moesten zich installeren in 2 
senior tenten en wonder boven wonder was alles al klaar tegen 16h. Perfecte 
timing om nog de laatste hand te leggen aan de sketchen van die avond. Na lang 
zoeken had iedereen een rol in een van de moppen en konden we ook nog eens 
voor de laatste keer ‘We Will Rock You’ oefenen, gezongen door Vos, Vic 
Tack en Bruno De Vos, omdat Raoul Rombouts er spijtig genoeg niet meer bij 
kon zijn door een gebroken been. Na het avondeten werden de dassen op hoofd 
gezet en was de kampvuuravond een feit! Dit werd gepresenteerd door de jvg-
leiding met Vic Tack!! Er werd veel gezongen en gelachen en voor we het 
wisten was de kampvuuravond al voorbij. We konden nog even napraten en 
daarna was het taptoe.  
 
Woensdag 15/08 
‘Jvg’s wakker worden, binnen 10 minuten verzameling in uniform!’ Na de 
turnles en het ontbijt was het tijd om de valiezen te maken en de laatste dingen 
op het terrein af te breken. Na alles wat niet tot het bos behoort in de vuilniszak 
gedaan te hebben, moesten de jvg’s de evaluaties invullen. Door gebrek aan 
stylo’s werden de Joepies al snel rondgedeeld en werden de hotdogs al 
opgegeten. Omdat de bus vroeg gepland was gingen de jvg’s op tijd met de 
valies richting de grote baan, maar de bus liet lang op zich wachten. Oplossing? 
Chillen in het gras en een siësta'ke houden. Uiteindelijk kwamen de bussen 
(laat) aan en was de tijd aangebroken om afscheid te nemen. Na het 
afscheidslied gezongen te hebben stapte iedereen op de bus en zwaaide de 
leiding de jvg’s uit terwijl ze richting Gent reden. Moe maar voldaan van een 
alweer geslaagd grootkamp. 
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Dan rest ons nog 2 dingen: De stam en de eenheidsleiding te bedanken voor het 
lekkere eten en de goede organisatie en veel beterschap te wensen aan Megane 
De Boever en Raoul Rombouts die we spijtig genoeg moesten missen tijdens 
het kamp door kwetsuren. Veel beterschap en hopelijk tot snel!! 
 
 

Je verslaggeefster ter plaatse, 
Nieuwsgierige Arasari 
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KAMPKRUISWOORDRAADSEL 
 

1                     

2        1        2     

3             3        

4                     

5               4      

6             5        

7                     

8       6              

9        7             

10       8         9     

11              10       

12                     

13         11            
 
 
 
1. Waar we op 2-daagse naartoe gestapt zijn vanaf de camping 
2. Gevaarlijke groepering die Sam en Maarten ontvoerde 
3. Lied over een zwaluw in de lucht en een varken in het slachthuis 
4. Gebruikten we om water te koken voor de dropping 
5. Afwachtend veulen in het verleden ook bekend als Merel 
6. Naam van de patrouillehoek van de Tijgers 
7. Rozans bijnaam voor een haring 
8. Levensgenietende Limburger die ons elk jaar met zijn tractor en kar van dienst is 
9. Muziekgroep die een op kamp meermaals bezongen lied over een Kameleon schreef  
10. Plaats waar Fitis ’s nachts liefst niet te lang langs wil lopen wegens te creepy 
11. Een specialleke als avondmaal op voorkamp, inclusief gedroogde ajuintjes en 
aangepaste sauzen. 
12. Frituur van op 2-daagse 
13. Oude naam van Katta, of was het Takka? 
De letters in de vette verticale balk vormen een zin die jullie bekend in de oren zal 
klinken.  
De nummers 1 tot 11 in de vakjes vormen de namen van 2 jvgs.   
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Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te 
geven aan Fret (fret@dezwaluw.org of 0484/03.09.64). Indien we naar 
Wondelgem gaan, gelieve dan altijd een tramkaart of geld mee te hebben. 
Vergeet bij vergaderingen vanaf 10 uur je lunchpakket niet. Elke laatste 
vergadering van de maand openen we in De Muze en sluiten we in 
Wondelgem! Dit zodat we wat meer op ons terrein kunnen zijn. Geef een seintje 
indien dit niet zou lukken. 
 
Zaterdag 08/09/12 Vergadering van 14u00-17u30 
Vandaag is het de eerste dag van het nieuwe scoutsjaar. We delen de patrouilles 
in en spelen heel veel kleine spelen. 
 
Zaterdag 15/09/12 Vergadering van 14u00-17u30 
We leren vandaag hoe we met een stafkaart de weg kunnen vinden. We bekijken 
ook een kompas en spelen veel spelletjes. 
 
Zaterdag 22/09/12 Vergadering van 14u00-17u30     
Openen in Gent, sluiten in Wondelgem! We doen de koffers van het Groot 
Kamp nog eens open en vullen ze aan indien nodig. Aan de PL’s en HPL’s om 
eens te denken of er nog iets in de koffer zou moeten. De nieuwtjes zien 
scouting in zijn werk gaat. Natuurlijk ook leuke spelletjes. 
 
Zaterdag 29/09/12 Geen vergadering 
 
Zaterdag 06/10/12 Vergadering van 10u00-17u30               
Vandaag zetten we de theorie van kaart en kompas om in de praktijk. Zorg voor 
verse kousen, kaartleesmateriaal en een regenjas. Vergeet ook je lunchpakket 
niet! 
 
Zaterdag 13/10/12 Vergadering van 14u00-17u30     
Vandaag gaan we wat geld gaan verdienen door koekjes te verkopen in het stad. 
Haal je verkoopkunsten boven, de beste verkoper krijgt een prijs! 
 
Zaterdag 20/10/12 Vergadering van 14u00-17u30     
Openen in Gent, sluiten in Wondelgem! We leren vandaag veel knopen, van 
de platte knoop voor de nieuwtjes tot de tentharingsteek voor de oudsten en 
spelen leuke spelletjes. Vergeet niet om te betalen voor het herfstkamp!!! 
 
Herfstkamp van Zaterdag 27 Oktober tot Woensdag 31 November 2012 
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Zaterdag 03/11/12 Geen vergadering 
 
Zaterdag 10/11/12 Vergadering van 10u00-17u30 
Openen in Gent, sluiten in Wondelgem! We leren hoe we moeten sjorren en 
maken onze eigen leuke constructie. Verder vele spelletjes. Vergeet je 
lunchpakket niet. 
 
Zaterdag 17/11/12 Vergadering van 14u00-17u00! 
Vandaag leren we hoe we de hoogte van een kerk moeten inschatten of de 
breedte van een gracht. Ook leren we onze persoonlijke maten om te helpen bij 
het schatten. Natuurlijk spelen we ook heel veel spelen. De vergadering eindigt 
om 17u00, want het is ’s avonds spaghettiavond! 
 
Zaterdag 24/11/12 Geen vergadering 
 
Zaterdag 01/12/12 Vergadering van 10u00-17u30 
Sinterklaas vergadering! We spelen onze eigen sinterklaas: iedereen brengt een 
cadeautje mee ter waarde van ongeveer ! 5. We gaan schaatsen, dus vergeet je 
handschoenen,je muts, sjaal en ! 5 niet. 
 
Zaterdag 08/12/12 Vergadering van 14u00-17u30  
We leggen uit hoe je het weer kan voorspellen aan de hand van dieren, wolken, 
luchtdruk... Kortom, je wordt een echte weervrouw. Zal de hemel weldra 
opklaren? Haal de Jill Peeters in je boven! Verder spelen we vele kleine 
spelletjes. 
 
Zaterdag 15/12/12 Vergadering van 14u00-17u30 
Openen in Gent, sluiten in Wondelgem! We leren alles wat er te leren valt van 
de techniek EHBO, van een steunverband tot de pompiersgreep. We leren zelf 
hoe we iemand moeten reanimeren! We spelen ook veel spelletjes. 
 
 
  Actieve Fret 

Sam Bastiaens 
Takleider 

fret@dezwaluw.org 
0484/03.09.64 

 

!
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Maandag 30/07/2012 
Eindelijk, na zo lang wachten was het weer zo ver! Groot kamp editie 2012. En 
het is niet anders of de vorige keren, wij trokken ook dit jaar naar het Kattenbos 
te lommel. Van inladen was er geen sprake meer want dit hadden we zondag al 
gedaan, we konden dus zonder treuzelen vertrekken. Met een verschil van een 
half uur kwamen alle auto’s toe op ons vertrouwd terrein, alhoewel het er toch 
anders uitziet als er nog niks opstaat. Na nog een kwartiertje wachten kwam ook 
de camion aan, en dat wil maar één ding zeggen. Uitladen! En het kamp is 
begonnen. Na het uitladen van de camion en het opstellen van enkele tenten van 
het stafkamp konden we beginnen aan onze eigen crib. Zo had ieder zijn eigen 
tentje en lagen de meisjes per 2. Met dit werk achter de rug kropen wij vroeg in 
ons bedje om goed uitgerust te zijn want zoals altijd kunnen we onze energie 
voor de 2e dag goed gebruiken.  
 
Dinsdag 31/07/2012 
En zoals meestal is die 2e dag onze favorieten dag, genaamd: bomendag. We 
trokken dan ook onze schoenen aan, aten ons buikje vol, namen een bijl in de 
hand en stapten in de auto (anticlimax). Maar bij het uitstappen van de auto’s 
was boswachter Luc al hard aan het werken en besloten we dan ook om er direct 
in te vliegen. Met een kleine groep hebben we maar liefst 500 boompjes uit het 
bos gesleurd. Met nadruk op boompjes. Vandejaar waren er niet veel bijterkes 
bij, maar 500 is toch wel een heuse prestatie, waarvoor dank aan alle leiding en 
vg’s. Tijdens ons hard labeur is Hyena ons komen vervoegen en nam direct een 
boompje op de schouder. Van een verwelkoming gesproken. Terug op het 
kampterrein had Leeuw er nog niet genoeg van en besloot om al enkele balken 
naar de VG hoek te brengen. En dan was het echt gedaan. Na zo een harde 
werkdag hoort een goede nachtrust, maar niet als we niet proper zijn he dames… 
Na een uur wassen (en dat was nog niet genoeg) nog een natje en een droogje 
om vervolgens lang uitgestrekt in ons bed neer te ploffen (of een matje voor de 
meesten). 
 
Woensdag 1/07/2012 
Dag 3 al ondertussen en toch nog maar 1 augustus. Had Ara het echt niet door 
of was het om andere reden? :p. Maar iedereen was blij dat ze de groep ging 
vervoegen en dus ging Leeuw haar dan ook met alle plezier gaan halen aan het 
station. Dat even ter zijde. Een dag na bomendag betekent dat wij aan ons 
hoekje konden beginnen. Met alle bomen die we versleurd hadden begonnen wij 
aan onze constructies. Leeuw had besloten om iets kleins te doen en had een 
kleine maar zeer gezellige zithoek in gedachten. Naast de zithoek begon ook de 
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leiderstafel vorm te krijgen en beide constructies waren al na 1 dag afgewerkt. 
Wat een niet zo slechte prestatie was. Met nog 3 dagen voorkamp zag de “off-
day” er goed uit. 
 
Donderdag 2/07/2012 
Opstaan en zien dat er niet zoveel meer werk is is altijd leuk. Maar de 
verkenners mochten het niet onderschatten. Elke patrouille, met elk 5 
werkkrachten, de condors olv Bunzing en de Pythons olv Pekari begonnen elk 
aan hun patrouillehoek. En je zag direct het verschil de condors namen de 
leiding en gaven die nooit af. Hun seniortafel was bijna af op de afwerking na , 
terwijl bij de pythons er nog maar 1 paal in de grond stak. Zo zie je maar wie 
een geboren leider is en wie de werkers zijn he Bunzing ;). Maar het zag er goed 
uit, genoeg gewerkt dus voor vandaag. En zo konden wij ons vlug naar de 
kantine begeven of niet? 
 
Vrijdag 3/07/2012 
En zoals er elk jaar wel iets vreemds gebeurd, gebeurde dat dit jaar ook! Ons 
allen gekende Yanne Mortier had er genoeg van om Yanne te horen en heeft 
haar mensennaam omgeruild voor een dierennaam. Anders gezegd: Zij heeft 
haar dit jaar ingezet en haar totem behaald. Wij spreken haar dan ook vanaf nu 
af aan met Vleiende Pinguin. Proficiat! En inderdaad zoals elk jaar nemen wij 
afscheid van iemand, maar niet voor lang, slechts 24 uur hebben wij onzen 
Bunzing moeten missen want hij ging namelijk op woudloper. Een zware proef 
waarbij al je kennis wordt getest van de voorbijgaande jaren. Maar kwam dit tot 
een goed einde? Meer hierover verder in het artikel… En als we afscheid nemen 
verwelkomen we ook graag iemand. Zo is Fossa vandaag toegekomen om 
Leeuw en Hinde gedurende het hele kamp te versterken. Welkom ! ! Vandaag 
hebben we ook onze laatste sjorringen gelegd en was het subtiele 
Verkennerkampje opgebouwd. Volgend jaar zijn er grotere plannen! Met onze 
tijdsoverschot hebben wij dan ook de andere takken uit de nood geholpen, want 
ook zij verdienden een off-day morgen. En na zo een prachtig voorkamp, met 
morgen nog “The off-day” sluiten we deze af met een welverdiende BBQ, 
helaas zonder Bunzing. Die was toen zijn eigen kippetje aan het braden of dat 
hoopten we toch.  
 
Zaterdag 4/07/2012 
Zo een voorkamp zonder inspecties doet niemand goeds. Vandaag gingen we 
niet gaan zwemmen als niet alles pico bello in orde was. Hier en daar een klein 
beetje stres. Zo moest de wastafel van de pythons er een paar keer aan geloven, 
want Leeuw vond niet dat een losse wastafel paste in een verkennerkamp. Maar 
na lang opkuisen en veel gejammer konden we toch gaan zwemmen! En ook 
Bunzing was terug van de partij die terug kwam van weggeweest. Dommelslag, 
here we come! Met een gloednieuwe lange glijbaan, de langste van Lommel en 
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omstreken was er plezier verzekerd! Na veel waterpret en ojaa, veel frietjes want 
daar hebben onze jongens altijd zin in, keerden wij terug naar het kampterrein. 
Zo zat ook onze laatste dag voorkamp erop en ging iedereen gaan slapen met 
een glimlach, maar vooral omdat morgen de ouders kwamen. 
 
Zondag 5/07/2012 
Het uiteindelijk echte kamp is begonnen, dus we zouden normaal het vaste dag-
schema gaan beginnen volgen. Maar dat was nog niet voor de komende 4 dagen. 
Wij gingen namelijk op vier-daagse. Maar we konden nog niet vertrekken voor 
we de mama en de papa gezien hadden en voor we wisten hoe we onze rugzak 
moesten vullen en hoe we onze slaaptentjes moesten opzetten. Dus na een korte 
uitleg over onze zak en het aanvullen van het ontbrekende tentmateriaal, konden 
wij onze rugzakjes gaan beginnen vullen. Nog snel even een hamburger naar 
binnen smokkelen een dikke kus en knuffel aan de mama en papa en de eerste 
stappen waren gezet. Voor de Pythons ging het al snel fout. Bij het eerste punt 
verloren ze al een uur tijd, er waren namelijk een paar technische probleempjes. 
En Pekari wist even niet wat doen. Met deze kleine achterstand waren we 
gedwongen iets vroeger te stoppen en zo heeft Leeuw een prachtige 
picknickweide gevonden waar wij onze tentjes konden opslaan. De Condors 
zaten net droog maar de Pythons kwamen net toe in een spatje regen en iets 
minder licht dan voorzien. Maar met wat teamwork zat iedereen droog in zijn 
tentje klaar voor een goede nachtrust. 
 
Maandag 6/07/2012 
Dag 2 van onze 4-daagse. Op 4-daagse heb je het voordeel dat je vroeg kan gaan 
slapen maar ook het geluk dat je lang kan slapen. En je hebt zo een nachtrust 
nodig want vandaag moeten we een extra punt stappen dat we gisteren niet meer 
hadden kunnen stappen. En op 4-daagse hebben de meisjes het niet altijd even 
makkelijk maar we moesten toch eens vertrekken. Met soms gelach en soms 
getreur van de regen stapten wij flink door tot op een gegeven moment Fossa 
het geniale idee had om de verkenners eens te trakteren op een ijsje. Kwestie 
van de goede moed er in te houden. Maar de Pythons hadden er nog niet genoeg 
van. Zij vertrokken op een punt zonder het idee dat Leeuw niet mee was, want 
hij vond het nogal raar dat zij die richting uitgingen terwijl er een kortere weg 
was. Dus ging Leeuw zonder kaart de andere kant op. Leeuw begon even te 
twijfelen toen hij een kwartier zat te wachten op de oversteekplaats. Maar plots 
kwamen ze aangestrompeld. Iedereen de hoed in de hand en de eerste beste 
patisserie binnen. Leeuw had het dus aan het rechte eind, volgde de patrouille 
een eind zonder hun weten tot Pekari besloot zijn papiertje vanuit de patisserie 
in een brievenbus te smijten. Dit moest rechtgezet worden en Leeuw greep in. 
Zo zie je maar dat je ze toch niet altijd alleen kan laten. Uiteindelijk kwamen we 
ruimschoots toe bij de tante van Leeuw waar we ons tentje konden opslaan. 
Wezel en Kaaiman kwamen met onverwachts bezoek. Ze hadden namelijk nog 
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kaashamburgers en een extra kantine mee waarvoor dank! Met een gezellige 
babbel viel iedereen dan ook vlot in slaap en konden we al dromen van dag 3. 
 
Dinsdag 7/08/2012 
Toen we opstonden moesten we enkel nog aan tafel schuiven. De tafel was 
gedekt , er was koffie gemaakt, thee voor de liefhebbers, vers brood en vers 
beleg. Nog enkele propere gamellen die de tante heeft afgewassen en enkele 
terug goedruikende t-shirts die de wasmachine waren ingegaan, kregen we ook 
terug. Wat een luxe! Terug de tentjes opvouwen, de rugzak maken en weer de 
baan op! Richting Molenheide, een park een beetje zoals Centerparks. Daar 
maakten we onze tussenstop om even te minigolven. Een minigolfparcours dat 
in de sfeer was van een mijn. Eens iets anders. Onze winnaar was Okapi die het 
toch wel ietsje beter deed dan de rest. Maar we mogen wel niet vergeten dat 
Leeuw en Fossa met kop en schouders erbovenuit staken, want zij zijn nu 
eenmaal de besten. En dan hebben we nog wat valsspelers ook, maar we zullen 
geen namen noemen hé Hyena ;). Om dan toch niet ter plaatste te slapen stapten 
we nog één punt verder dat we morgen niet meer hoefden te stappen. Alweer 
een prachtige weide gevonden waar ons tentje alweer snel rechtstond. En alweer 
stonden Kaaiman en Wezel daar met een nieuwe verrassing. Enkele schijfjes 
ananas en verse lekkere pannenkoeken. Alweer danku! Met een niet meer zo 
lange 4-daagse voor de boeg gingen we met een gerust hartje slapen. 
 
Woensdag 8/08/2012 
De laatste dag, we konden niet vroeg genoeg klaarstaan om te vertrekken. En 
inderdaad het was de vroegste morgen van de 4-daagse. Zelf het tempo was er 
bij niemand uit te krijgen. Met een beetje competitie van de Condors, waarbij ze 
liepen als ze de Pythons zagen, ging het vlotjes. Het laatste punt was weer 
verraderlijk bij de Pythons, het was hetzelfde als het allereerste van de 4-daagse 
en terug liepen ze “fout”? In ieder geval kwamen ze verdacht laat toe. Met een 
lange wasbeurt en een gezellige BBQ in onze zithoek sloten wij de 4-daagse af 
en keken al uit naar de volgende editie.. Of niet? !  
 
Donderdag 9/08/2012 
Eindelijk eens een gewone kampdag. Opstaan, turnles, ontbijt en een techniekje. 
Zo stond de techniek Gipsen op het programma. Er was helaas maar een kleine 
hoeveelheid gips dus moest iedereen ook maar een kleine afdruk maken. 
Zogezegd zo gedaan, in de bakkende zon maakten allen onze afdruk. Er werden 
dansringen gemaakt, handafdrukken en popjes. Mooie resultaten alom. Maar ze 
werden er te vroeg uitgehaald waardoor de een na de ander brak. Of zo sloeg 
Ara Leeuw zijn kunstwerk gewoon op de grond waardoor het ook brak. 
Bedankt Ara. ’s Middags werden de rollen dan even omgedraaid, de verkenners 
hadden een spel gemaakt voor de Welpen.  Als men volgend jaar leiding wil 
geven moet men de kneepjes van het vak leren dus al doende leert men. Met een 
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leuke namiddag en een kleine evaluatie achteraf staan we alweer een stap dichter 
bij het leidinggeven.  ’s Avonds dan een avondspel, masterstratego waarbij men 
een kleurencombinatie van de tegenstanders moest kraken door verschillende 
combinatie te proberen. De groep van Hinde ging met de overwinning gaan 
lopen terwijl de groep van Fossa heel dichtbij zat. Na een normale kampdag nog 
eens een vlaggengroet en oogjes toe. 
 
Vrijdag 10/08/2012 
Weer het gewone stramien maar een weer iets andere middag. Het was 
eenheidsmiddagspel. De halflingen en Gandalf kwamen samen om de Ring te 
vernietigen, maar de Orks en Sauron waren hen te snel af en stolen de ring. De 
eenheid bereidde hen dan ook voor om de Ring terug te bemachtigen en gingen 
trainen. Al snel bleken we er klaar voor te zijn en gingen de strijd met de Orks 
aan. En zo goed als we getraind hadden versloegen we de Orks en gingen ze 
gaan lopen. Hoeraa voor de eenheid en de Ring kon worden vernietigd. ’s 
Avonds was er ook een heel andere wending. Onze leiding vertrok en er 
kwamen 2 andere leiders in de plaats, Mees en Husky. Ik (Leeuw) was er niet bij 
dus ik weet niet hoe het allemaal verliep, maar ik kan je wel zeggen dat de 
Verkenners hun geamuseerd hebben want ze praten er nog over. Zo heb ik horen 
vallen dat Hyena niet alles binnen heeft gehouden. De meisjes konden maar niet 
ophouden met lachen en ze hebben allemaal grenzen verlegd waarvan ze 
dachten dat ze het niet zouden doen. En zo sloten wij dan ook de dag af aan de 
vlag met het avondlied en danken de master. 
 
Zaterdag 11/08/2012 
Vandaag kwam er ons iemand nieuw vervoegen die we al in maanden niet meer 
gezien hadden. Buffel  De verkenners mochten per patrouille een lijstje maken 
met allemaal ingrediënten om te kunnen koken voor de kookwedstrijd. Het is de 
bedoeling dat ze een driegangen menu maken voor de leiding en op alles letten 
zoals de smaak , afwerking , presentatie en zoveel meer. Er kwamen prachtige 
bordjes op onze tafel en de 2 patrouilles waren echt aan elkaar gewaagd! Maar 
de Condors deden het toch net ietsje beter en gingen met de eer gaan lopen. 
Maar toch stonden wij versteld van jullie kookkunsten, misschien is kok en 
gastheer wel een ideetje voor jullie… Hint, hint. En als we nog niet genoeg 
geproefd hadden, het middagspel was op de kimspelen gebaseerd. En ze waren 
in de mood want de antwoorden waren vrij goed. Onze beste kimspeler is 
geworden Pinguin met een prachtige score en de rode lantaarn is voor niemand 
minder dan Hyena! Maar de scores lagen dicht bijeen. Om de strategische 
spelen eens te veranderen stond er voor het avondspel een enscenering op het 
spel. Zo kwam een gekke , maar toch enge clown de leiding ontvoeren. De 
verkenners moesten aan de hand van brieven enkele opdrachten uitvoeren, en 
dat zonder begeleiding. Na nog een laatste gevecht tegen de TP-leiding waren 
Leeuw en Hinde terug in goede handen en konden we allen gaan slapen. 
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Zondag 12/08/2012 
Oei? 12 augustus en opstaan met het uniform. Aangezien het kamp 2 dagen 
vroeger is begonnen is ook de overgang 2 dagen opgeschoven. Niet meer dé 14e 
maar vandaag, de dag! Vandaag worden er prijzen uitgereikt die het voorbije 
jaar konden worden verdiend. Zo zijn volgende prijzen uitgedeeld: Patrouille 
van de tochten: Condors, Sportprijs: 1. Dingo, 2. Bunzing, 3. Impala, VG van 
het jaar: 1. Pinguin, 2. Dingo, 3. Impala. En dan moeten wij afscheid nemen van 
Bunzing en Buffel die respectievelijk naar de JVG’s en de teerpoten gaan. En 
verwelkomen wij 7 nieuwe VG’s: Fitis, Fennek, Flicka, Vos, Sven Demuynck, 
Jana de Boever en René Rombouts. Welkom aan hen! De nieuwe leiding die 
deze 16 jongemannen moet in bedwang houden zijn Leeuw, Mustang en Mink. 
Dus moeten wij ook afscheid nemen van Hinde die terug naar de kleinsten gaat 
als Takleidster. Bedankt Hinde voor het voorbije jaar. Als middagspel toonden 
de nieuwen onder ons al dat ze niet niks waard zijn en zo won Fennek al het 
eerste spel. Hij liet de Verkenners gewoon een poepie ruiken! In de namiddag 
was het deel waar alle verkenners naar uit keken: Dén doop. Zo konden ze 
zichzelf uitleven en de nieuwkes eens goed vuilmaken, alles binnen 
aanvaardbare maten en onder alziend oog van de leiding. ’s Avonds dan ons 
alom bekende "Hide en Seek"-spel. Ook hier waren verrassende wendingen. Zo 
heb ik Pekari nog nooit zo hard weten vechten. En dat heeft Mustang enkele 
blauwe plekken opgeleverd, maar natuurlijk niet met opzet. Al bij al was het een 
leuke dag maar morgen moesten de JVG’s terug dus daar was het afscheid al. 
Maar wij zien elkander weer! 
 
Maandag 13/08/2012 
Bunzing en Buffel waren terug , maar moesten terug afscheid nemen van Buffel 
want hij ging terug huiswaarts. Toch bedankt om even af te komen. Na een potje 
voetbal met alweer prachtige solo’s van 360 Gaely en minder mooie van Fossa 
zat de voormiddag er alweer op. Klein potje koken en siësta, meer dan welkom 
bij de leiding !. Jungle Speed kent iedereen waarschijnlijk wel, maar Giant 
Jungle Speed? Wel, het is hetzelfde principe, maar met een grote totem, grote 
kaarten en je moet een beurt verdienen door opdrachten te vervullen. Met een 
beetje tijdsgebrek werd er helaas geen winnaar bekend maar het was wel het 
spelen waard. En er was nog geen eenheidsavondspel geweest, wel dan was het 
vanavond de laatste kans en de VG’s hadden het al snel door. Met een nummer 
op hun hand trokken de vg’s met Hinde naar de wasblokken omdat er iets niet 
klopte. Een bloedsekte had enkele leiders gegijzeld. De eenheid moest hun moed 
en talent tegenover elkaar bewijzen om zo de leiding terug te krijgen. En bij zo 
een eenheidsspel zie je snel waar de stoere binken zitten, en degene die liever 
voor de kleintjes zorgen. Maar het draaide allemaal om die leiding, zodra de 
eenheid hun leiding terug had was iedereen terug blij en kropen zo in ons bedje. 
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Dinsdag 14/08/2012 
De voorlaatste dag voor de kinderen maar nog niet voor de verkenners. Neenee 
de werkers moeten een dagje langer blijven. Met morgen het vertrek en ’s 
avonds de kampvuuravond staat er vandaag niet zoveel op het programma. Alle 
constructies moeten plat en er moet geoefend worden voor het kampvuur. Er 
waren al enkele moppen getapt dus konden we eerst afbreken als een sneltrein. 
In de namiddag stond enkel nog de leidersbank recht en was alles zo goed als 
opgeruimd. Dus dan ook maar het bankje. Nog snel even oefenen en hop op naar 
de kampvuuravond. Gelukkig zat het weer ons mee, want we hebben weer een 
gezellige avondje gehad met veel liedjes en vele grappen waarmee men strijk 
lag… Genoeg entertainment van Vic Tack  en de JVG leiding waarvoor dank. 
Nog even nagenieten aan het kampvuur en het was ook bedtijd voor de VG’s.  
 
Woensdag 15/08/2012 
Het plan vandaag is het kampterrein verkleinen tot enkel en alleen nog het 
stafkamp. Zo gezegd zo gedaan. Aangezien het VG-hoekje zo goed als 
afgebroken was schoten wij bij de Welpen in actie. Zo liep alles vlot en al snel 
was de bus daar. Wij zongen dan ook voor een laatste keer het afscheidslied en 
zwaaiden de kindjes uit! Nog een laatste keer een uitgebreide wasbeurt want 
vanavond was het kaasavond. Een groot heerlijk kaasbuffet stond klaar om 
aangevallen te worden! We aten allen ons buikje rond genoten na van de stilte 
en het lege kamp en droomden al van de douche die we morgen konden nemen 
thuis. Vooral de meisjes dan. De verkenners kropen dan ook vroeg in hun bed 
(vrijwillig). 
 
Donderdag 16/08/2012 
Vandaag moest er niet meer nagedacht worden. Enkel nog dromen over dat ze 
binnen enkele uren thuis een warme douche konden nemen. Als de camion 
gearriveerd was schoten we allen in actie. Vlug de camion laden, de auto’s in en 
met een klein traantje verlieten wij Lommel. Nog even de camion uitladen en 
het kamp zat er nu echt op! Maar zoals altijd, niet getreurd! Volgend jaar is een 
nieuw jaar en is er dus ook een nieuw kamp! Dan resten er ons enkel nog wat 
dankwoordjes. The Blue Army: Hert, Baribal en Lama voor hun inzet het gehele 
jaar door. Alweer de talrijke Stam die het nodige heeft gedaan voor ons. En last 
but not least, Hinde die ons dit jaar verlaat, maar toch veel voor de VG's heeft 
gedaan. En we hopen dat ze het daar bij de Teerpootjes even goed heeft! 
Bedankt voor het lezen en tot wederschrijfs! 

 
Uw reporter ter plaatse 
Gemotiveerde Leeuw 
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Hieronder kan je het programma van de komende maanden terugvinden. Indien 
je niet kan komen, verwittig je via mail op leeuw@dezwaluw.org of via telefoon op 
het nummer 0498/49.45.41 
 
Zaterdag 15/09/2012  
14h-17h30: Om jullie allemaal een spel te laten maken dit jaar geven wij eerst 
even het voorbeeld. Daarna is het jullie beurt.  
 
Zaterdag 22/09/2012  
14h-17h30: Aangezien Morse een belangrijk communicatiemiddel is bij de 
VG´s zullen wij deze nog eens inoefenen. Bekijk ze alvast eens. 
 
Zaterdag 29/09/2012 
Geen vergadering 
 
Zaterdag 06/10/2012 09:00 - Zondag 07/10/2012 18:00 
Omdat het nog kan en omdat het nog mooi weer is gaan wij al op ons 1e 
weekend. Wij gaan richting de kust met onze fiets en keren de zondag terug. 
Verdere info volgt nog. 
 
Zaterdag 13/10/2012 
14h-17h30: Vandaag frissen we onze technieken op met een kleine Teervoettest, 
dus herhaal de technieken eens snel deze week. Het kamp staat voor de deur dus 
betaal op tijd!!!  
 
Zaterdag 20/10/2012 
14h-17h30: Deze zaterdag wordt het een speciale dag; we openen en sluiten 
namelijk in de Blaarmeersen aan de Piereput. Een avontuurlijk hoogteparcours 
zal voor de nodige ambiance zorgen.  
 
Zaterdag 27/10/2012 – 31/10/2012: Herfstkamp! Het is weer zover, het 
herfstkamp komt eraan. Maar dit jaar veranderen we van locatie. Als ervaren 
scouters weten we wat we nodig hebben op zo’n klein kamp. Zo niet, check de 
kampfolder of de brochure op de site. We verzamelen om 8u op het terrein te 
Wondelgem. De terugkeer wordt gepland rond 16:30u woensdag namiddag. 
 
Zaterdag 10/11/2012  
10h. Om onze kas een beetje aan te vullen, gaan we vandaag op koekenverkoop 
te Gent. We verzamelen aan de Muze en sluiten af aan de Muze.  



 

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – SEPTEMBER 2012 TOT NOVEMBER 2012 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: SLOCK KAREL SIMON – SPAANSKASTEELPLEIN 26  – 9000 GENT 

 

62 

Zaterdag 17/11/2012  
14h-17h. Deze week een rustige vergadering met enkele spelletjes en 
activiteiten. De leiding zal evalueren hoe ver de VG’s staan met de 
voorbereiding van de activiteiten na het paaskamp.  
 
Zaterdag 01/12/2012 
10h-17h30: We gaan vandaag op kaartleesoefening. Voorzie uzelf van een 
kompas, stiftje en roemer.  We openen in de Muze en sluiten af in Wondelgem.  
 
Vrijdag 07/12/2012  
14h-17h30: Vanaf deze vergadering starten de vrijdagavondactiviteiten!!! 
Zowel de leiding als VG’s hebben examens binnenkort. De vergaderingen gaan 
door van 19:00u – 21:30u. Vanavond spelen we Capture the Flag.  
 
Vrijdag 14/12/2012  
14h-17h30: Deze avond hebben we een quiz voorzien voor uiteraard de 
Sinterklaasvergadering. Iedereen brengt een cadeautje mee ter waarde van 10 
euro. Ook de winnaar krijgt iets. 
 
 

Gemotiveerde Leeuw 
Michiel Dutrieue 

Takleider 
leeuw@dezwaluw.org 

0498/49.45.41
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Wij danken onze sponsors: 
 


