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Het hoekje van de eenheidsleiding 

 

 

 

 

Beste ouders, leden en sympathisanten   

Dat de tijd vliegt als je je amuseert is dan misschien wel een cliché, toch heb ik het 
gevoel dat de eerste weken van het scoutsjaar voorbij gevlogen zijn. En ik ben wellicht 
niet de enige. :-) Ondertussen heeft de leidersploeg al 2 teambuilding-weekends achter 
de rug om de groepssfeer naar een nog hoger niveau te brengen. Eind september was 
er Saamdagen, een weekend voor alle actieve leiding van FOS Open Scouting. Het 
weekend voor het Herfstkamp organiseerden we een opleidingsweekend voor onze 
eigen leiding. 

We kunnen met de hele eenheid terugblikken naar een meer dan geslaagd 
Herfstkamp. Geparkeerde vrachtwagens zorgden voor een ochtendhumeur bij de 
chauffeurs en iets meer chaos in de Viaductstraat dan gewoonlijk bij het vertrek. Onze 
eerste poging voor een parkeerverbod naast de parking tijdens het vertrek op kamp 
werd afgekeurd, maar we bekijken sowieso hoe we dit in de toekomst vlotter kunnen 
organiseren. Verder hebben we een fantastisch kamp gehad met zomerse 
temperaturen in Bekkevoort. Bepaalde leiders ruilden hun 5 truien en 2 fleece 
dekentjes zelfs in tegen een korte broek en een enkele trui. 

Dit jaar trokken we met een hele grote delegatie van De Zwaluw naar de Zozimus, de 
dagen voor het kamp was de eenheidsleiding nog zorgvuldig aan het natellen of we 
wel iedereen op de bus zouden krijgen. Koken voor meer dan 170 hongerige scouts en 
gidsen zorgde er uiteraard ook voor dat de Stam meer dan genoeg werk had met ons 
dagelijks van verse maaltijden te voorzien. Bij deze een dikke merci aan alle Stam die 
de handen uit de mouwen kwam steken tijdens ons kamp. Ook de leiding mag 
uiteraard bedankt worden voor de mooi uitgewerkte kampprogramma's en het kamp 
zelf. We konden opnieuw rekenen op de hulp van 2 chauffeurs om onze camion mee 
op kamp te krijgen, dankjewel Fabrice en Thierry! 
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De volgende activiteit op onze kalender is de spaghettiavond (19 november), waar 
velen opnieuw zullen kunnen genieten van onze zelfgemaakte spaghettisaus en 
uiteraard de gezellige sfeer in ons scoutslokaal. We kijken alvast uit naar jullie komst! 

Begin december worden de Jules Destrooper koekjes verdeeld, we willen iedereen 
bedanken die een bestelling plaatste. Zulke verkoopacties zijn cruciaal om onze 
werking draaiende te houden. Nog belangrijker is het bezoek dat we begin december 
verwachten, we hebben namelijk een brief ontvangen dat de Sint wel eens zou durven 
binnenspringen tijdens een van onze vergaderingen! 

Als eenheid verwachten we binnenkort meer info over de eerste werken aan de R4 in 
Wondelgem die in 2023 zullen starten. Dat er hinder zal zijn voor de werking of de 
bereikbaarheid van ons terrein is zeer waarschijnlijk, maar het resultaat met veiligere 
fietsroutes richting onze lokalen is waar we naar moeten uitkijken. De gevolgen van de 
werken rond en op ons terrein worden heel goed opgevolgd door vzw Shelter, vooral 
Fret en Forel doen er alles aan om onze belangen te verdedigen. Indien nodig 
communiceren we jullie tijdig over eventuele veranderingen in onze planning door de 
werken. 

Hier sluiten wij ons hoekje van de eenheidsleiding af, verder in deze editie van ons 
boekje ‘Steeds Bereid’ kunnen jullie de avonturen van de takken tijdens het kamp lezen 
in de respectievelijke kampartikels. 

Vriendelijke scoutsgroeten 

De eenheidsleiding

Bedachtzame Kameleon 
Borre Van de walle 

Eenheidsleider 
kameleon@dezwaluw.org  

+32 489 44 94 25 

Aanwezige Jacana 
Margot Despriet 

Assistent-Eenheidsleidster 
jacana@dezwaluw.org 

+32 477 06 87 51 

 

Bescheiden Sika 
Marthe Theunissen 

Assistent-Eenheidsleidster 
sika@dezwaluw.org 

+32 471 99 68 29 

Ondoorgrondelijke Patrijs 
Paulien Mens 

Assistent-Eenheidsleidster 
patrijs@dezwaluw.org 

+32 473 28 82 03

mailto:kameleon@dezwaluw.org
mailto:jacana@dezwaluw.org
mailto:sika@dezwaluw.org
mailto:patrijs@dezwaluw.org
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Planning 

Tweede eetfestijn 

Op zaterdag 11 maart 2023 houden we ons tweede eetfestijn van het jaar! Dit keer 
organiseren we een heuse stoverijavond! Duid deze datum snel aan in je agenda, 
want deze geweldige avond vol heerlijke stoverij, gezellige babbels en magnifieke 
tombolaprijzen wil je niet missen!  

De kostprijs voor deze heerlijke maaltijd bedraagt €12 per kind onder de 12 jaar en 
€16 voor iedere 12-plusser. Tot dan! 

Leidersweekend 

Van vrijdag 24 februari tot zondag 26 februari 2023 trekken we er met de seniors en 
leiding op uit voor het tweede leidersweekend van dit scoutsjaar. Tijdens dit 
educatieve weekend trekken we naar de Hoge Rielen. Daar leren we omgaan met 
maatschappelijke thema’s, oefenen we onze leiderscapaciteiten en wisselen we 
ervaringen uit. De kostprijs voor het weekend bedraagt €30. Bijkomstige info volgt! 

Paaskamp 

Het Herfstkamp is al achter de rug, dus tijd om uit te kijken naar het volgende kamp!  
Ook tijdens het Paaskamp trekken we opnieuw naar de "Zozimus", Witteweg 30 
3460 Bekkevoort. 
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Het kamp zal doorgaan van zaterdag 1 april tot en met woensdag 5 april 2023. Dit 
kamp bedraagt €90 als je het betaalt voor 24 maart en €100 na 24 maart. Gelieve zo 
snel mogelijk in te schrijven! Je kan tijdens de vergadering op zaterdag cash betalen, 
maar bij voorkeur via overschrijving met als mededeling “Paaskamp + naam kind” op 
ons rekeningnummer: 

BE40 0014 9451 4463 

Verdere informatie vind je in de kampfolder die tijdig meegegeven wordt! 

Groot kamp 

Nu we toch bezig zijn bieden we jullie ook al wat informatie over het groot kamp in 
de zomer van 2023.  

Periode: 

Het grootkamp beslaat 3 periodes: 

1. Van maandag 31 juli tot donderdag 17 augustus (VG’s, Seniors, leiding en Stam) 
 prijs: €230 vóór 11 juli, €240 erna (met UiTPAS: €46) 

 

2. Van dinsdag 1 augustus tot woensdag 16 augustus (tweedejaars JVG’s) 
 prijs: €220 vóór 11 juli, €230 erna (met UiTPAS: €46) 

 

3. Van zondag 6 augustus tot woensdag 16 augustus (Teerpoten, Welpen, 
Wolven en de andere JVG's) 

 prijs: €180 vóór 11 juli, €190 erna (met UiTPAS: €36) 

 

Locatie:  
Jeugdcamping VVV, Kattenbos z/n, 3920 Lommel 

Inschrijven kan op elke vergadering bij Kameleon en Jacana, of bij voorkeur via 
overschrijving met vermelding "Grootkamp + naam kind" op ons rekeningnummer: 
BE40 0014 9451 4463. 
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Artikel Teerpoten Herfstkamp 2022 

Zaterdag 29/10 

Vandaag is het zover, het langverwachte herfstkamp gaat van start! Iedereen staat om 
8u30 gepakt en gezakt op het scoutsterrein in Wondelgem en na een emotioneel 
afscheidsmoment zitten alle kinderen op de bus. Op naar Bekkevoort! Tijdens de busrit 
stijgt de spanning: voor veel Teerpootjes is dit de eerste keer dat ze meegaan op 
scoutskamp, meer nog: de eerste keer 5 dagen weg van thuis! Enkele uurtjes later 
kwamen we aan op ons kampterrein, een gezellige hoeve met heel veel speelruimte 
eromheen. Nadat iedereen flink zijn of haar lunchpakketje had opgegeten en we ons 
allemaal hadden geïnstalleerd, werd onze rust verstoord door Tinkerbell met de 
mededeling dat de feeënkoningin ziek was en de Teerpootjes haar moesten helpen. 
Gelukkig zijn we een gemotiveerde groep en 2 uurtjes later konden Tinkerbell en de 
koningin blij en gezond terugkeren naar de feeënwereld. Na het vieruurtje overliepen 
we allemaal samen de kampwenken, want ja, ook op kamp zijn er regels. Daarna volgde 
helaas het eerste slecht nieuws op kamp: er waren al luizen gespot! Maar goed, niks 
waar wij niet tegen kunnen! En plots was het alweer tijd voor het avondeten, waarbij 
Lale Dresse - die duidelijk nog niet wou dat de dag al op z’n eind liep - de opmerking 
maakte: “Gaan we dan nu middageten?”. Met goed gevulde maagjes konden we 
daarna aan de eerste zangles van het kamp 
beginnen, waarbij de volledige eenheid 
aanwezig was. Tijdens het avondspel moesten 
de Teerpootjes helpen met de wereld redden 
van een meteoriet, waarbij Raphaël Dubois zo 
enthousiast was dat hij zelf zijn schoen verloor! 
Maar goed, eind goed, al goed, de aarde werd 
toch gered. Helaas kropen we daarna nogal 
moeizaam in bed, aangezien iedereen wel iets 
kwijt was: een knuffel, een pyjama, een 
tandenborstel … Maar uiteindelijk lagen alle 
Teerpootjes toch nog in hun eigen bedje en 
kon iedereen dromen over de avonturen die de 
volgende dag met zich mee zou brengen. 
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Zondag 30 oktober  

Hoera, de volgende dag op kamp is aangebroken! Maar 
op het moment dat Chikaï de Teerpootjes wil gaan 
wakker maken, blijkt (aan het niet zo stille gebabbel te 
horen) dat dat al zo is. Dus, we weten allemaal wat dat 
betekent: lopen! Na een fris ochtendloopje met Kaa in 
een stralend zonnetje gaan de Teerpootjes op avontuur 
naar snoepjesland tijdens de ochtendturnles. Na ons 
ontbijt is het alweer tijd voor de allereerste inspectie, 
zoals altijd een hele opgave. Maar gelukkig doet 
iedereen flink zijn best. Dan is het tijd voor de morele 

opvoeding, waarbij Kaa en Ikki de Teerpootjes even laten stilstaan bij het 
veranderende klimaat. Ramzi Amlali, Vic De Lameillieure, Alice De Muynck en Lale 
Dresse deden daarbij zeer hard hun best en wisten veel slimme opmerkingen te 
maken. Even later krijgen we nog bezoek van een chipszakje en een pinguïn en we 
sluiten dit leerrijke moment af met een heuse klimaatmars! Na al die actie is het 
gelukkig tijd voor een lekkere maaltijd en daarna kunnen we genieten van een 
uitgebreide siësta. Na onze welverdiende rust beginnen we aan ons middagspel, 
waarbij de Teerpootjes de smurfen moeten helpen om Smurfin terug te vinden, want 
ze is vermist. Na een bloedstollend eindgevecht met Gargamel eten de Teerpoten een 
lekkere brownie als vieruurtje. Daarna is het tijd om ons te wassen en een beetje te 
gaan spelen in het bos. Iedereen is zo enthousiast kampen aan het bouwen dat ze niet 
doorhebben dat het al donker is. Daarom keren we terug richting het gebouw om 
heerlijke soep met boterhammen te eten en daarna samen te zingen met de hele 
eenheid. Helaas moeten we nu afscheid nemen van Raksha, want ze voelt zich erg 
ziekjes en gaat naar huis.  Tijdens de kantine worden we (verrassing!) getrakteerd 
door Titus Sadat, die popcorn heeft meegebracht voor zijn verjaardag! De avond kan 
niet meer stuk, of zo lijkt het toch. Helaas, niets is minder waar. Plots staat niemand 
minder dan Assepoester voor onze neus om ons te komen vertellen dat ze haar 
schoentje kwijt is! Na een heuse zoektocht (waarbij Alice De Muynck en Stine Marie 
Vandecasteele eventjes mee mochten spelen als begeleiding omdat ze die ochtend 
zeer flink waren geweest) vond Roy Van Haver uiteindelijk Assepoesters schoentje 
terug, hoera! We doen allemaal onze pyjama aan, waarbij Raphaël Dubois wel zeer 
enthousiast is en zegt: “Ik ga mijn Ramzi aandoen” in plaats van “onesie”.  Moe maar 
voldaan kruipen de Teerpootjes in bed. 
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Maandag 31 oktober 

Wakker worden! Opstaan! Een nieuwe dag 
op kamp is aangebroken en een 
ochtendturnles kan dus natuurlijk niet 
ontbreken. Vandaag gaan we op stap naar 
de Ikea en nadat we een nieuwe stoel voor 
Ikki, een bed voor Chikaï en een bureau voor 
Lale Dresse hebben gevonden, keren we 
met lichaam en geest terug naar ons 
kampterrein in Bekkevoort. Na de inspectie 

blijkt dat enkele kindjes toch wat moeite hebben met orde en netheid te bewaren, hé 
Vic De Lameilleure, Jason Okekwe, Raphaël Dubois en Tuur Verwest.  Gelukkig 
hebben we niet zo veel tijd om daar bij stil te staan, want het is al weer tijd voor onze 
volgende activiteit: de sportproeven! Na een uurtje intensief springen en lopen blijkt 
dat Ramzi Amlali zeer sportief ingesteld is, maar Alice De Muynck en Tuur Verwest 
doen zeker niet onder voor hem! Daarna spelen we nog een spelletje met de VG’s en 
voor we het weten is het alweer tijd om onze voetjes onder tafel te schuiven. Maar 
dan, na een heerlijke maaltijd en een deugddoende siësta, staan Luke en zijn oma plots 
voor ons! Lu ke is door kwaadaardige heksen veranderd in een muis, maar heeft een 
plannetje: hij wil samen met de Teerpootjes de heksen zélf in muizen veranderen! 
Maar ondanks dat de Teerpootjes erg hard hun best doen, hebben de heksen hun 
plannetje toch door. Als straf verbannen ze alle snoepjes in de scouts! Maar niet 
getreurd: wij blijven niet bij de pakken zitten en dus besluiten we mandjes te maken 
om vanavond snoepjes te gaan verzamelen op halloweentocht. Voor het avondeten 
gaan we nog eventjes spelen in het bos, waarbij Julien De Coninck zijn schoen plots 
verdwenen was, maar gelukkig bleek die maar een metertje verderop te liggen! 
Vanavond doen we niet mee met de zangles, maar in plaats daarvan maken we ons 
snel klaar om op halloweentocht te vertrekken: iedereen doet warme kleren aan, 
neemt zijn/haar spookjeskostuum en grijpt z’n mandje stevig vast. En zo vertrekt de 
stoet kleine spookjes op tocht om koekjes en snoepjes te gaan verzamelen. Hierbij 
maakten we toch wel enkele grappige situaties mee aan voordeuren van mensen, hé 
Hathi.  Nisa Karabulut bewees die avond wel dat, ondanks dat wandelen soms lastig 
kan zijn, wij als echte scouts wel altijd ons best doen door flink door te stappen en 
terwijl een rugzak te dragen! Twee uurtjes later komen we moe maar gelukkig terug 
toe, met pijnlijke voetjes, maar volle mandjes! Slaapwel! 
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Dinsdag 1 november 

Vandaag staan we op met een muziekje en maken we 
er meteen ook een muzikale turnles van! Als al onze 
spiertjes goed zijn opgewarmd kunnen we genieten 
van een heerlijk ontbijtje dat elk jaar opnieuw zeer 
goed in de smaak valt: cornflakes! Vandaag beginnen 
we de dag rustig en hebben we een leuke kleine 
activiteit gepland: knutselen met eten! Halloween is 
misschien wel al gepasseerd, maar dat betekent niet 
dat we er niet nog steeds mee bezig kunnen zijn! Dus 
we maken monstertjes van fruit en chocolade, 
afgesneden, bebloede vingers van zwanworstjes en 
een volledig skelet bestaande uit groentjes! Hoewel 
we allemaal niet kunnen wachten om onze heerlijke hapjes op te eten, besluiten we 
hier toch mee te wachten tot het vieruurtje. Na een vlugge opkuis van de tafels was 
het tijd voor nog een beetje vrij spel in het bos (of moet ik eerder zeggen: kampen 
bouwen ). Dit vonden alle Teerpootjes geweldig. Voor we het weten is het tijd voor 
het middageten: appelmoes, puree en een hamburger/ veggieschnitzel. Smullen maar! 
Vandaag is het niet Tinkerbell of zijn het niet de smurfen, maar Bibi en Tina komen 
aangereden op hun paarden Amadeus en Sabrina. Ze hebben het verontrustende 
nieuws dat het paard Blackie is ontsnapt uit de stallen van de manège! Ze nemen de 
Teerpootjes mee op avontuur waarbij we helpen met kleren opplooien, ingrediënten 
voor koekjes mengen en het leukste van alles: we leren hoe we lasso’s moeten maken 
en gooien om zo echte paardentemmers te worden! Doordat we allemaal goed 
samenwerken lukt het ons uiteindelijk om Blackie te vangen. Daarna spelen we 
allemaal samen (inclusief Blackie) nog tikkertje Blackie! En dan is het ein-de-lijk tijd om 
van ons zelfgemaakte vieruurtje te proeven! Maar helaas, na het leuke smulmoment 
komt er een net iets minder leuk momentje: Ikki en Chikaï moeten jammer genoeg nu 
al naar huis.  Na een uitgebreid afscheid met extreem veel knuffels van Lina Meziani, 
Roy Van Haver en Nisa Karabulut kunnen ze uiteindelijk vertrekken. Daaaag! Nu 
nemen we even uitgebreid de tijd om ons te wassen en daarna gaan we aan tafel zitten 
om een lekkere kom soep met boterhammetjes te eten. Zoals na elke maaltijd doen 
we de afwas en daarna trekken we onze avondkledij aan. Maar voor we naar buiten 
gaan genieten we eerst nog van een lekkere kantine met de Welpen en een zangles 
met de volledige eenheid. En voor we het weten is het al tijd voor ons allerlaatste 
avondspel van het kamp, eentje samen met de Welpen! De groep moet het Pad der 
Zonden doorlopen, want er is een heksje versteend en dat is de enige manier om haar 
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te helpen. Maar terwijl ze daarmee bezig zijn verstenen er nog meer mensen waardoor 
iedereen bang wordt dat hij of zij de volgende zal zijn! Gelukkig komt alles uiteindelijk 
goed, maar na het zingen van het avondlied kruipt iedereen toch maar met een bang 
hartje in bed. Hopelijk leeft iedereen morgenochtend nog… 

 

Woensdag 2 
november 

Teerpootjes, 
opstaan! Voor 
de allerlaatste 
keer worden de 
kindjes gewekt 
door de leiding, 
want vandaag 
keren we terug 
naar huis. Na 
een niet-zo-uitgebreide turnles en een vlug ontbijtje is 

het tijd om snel valiezen te maken, een activiteit die meestal veel tijd inneemt omdat 
iedereen wel iets kwijt is! Dat is ook nu niet anders, maar uiteindelijk (na veel zoeken 
en opplooien en proppen) zijn alle valiezen gemaakt. Hoewel we niets liever doen dan 
spelen, moeten we daar nog even mee wachten, want eerst moet het gebouw en het 
terrein opgekuist worden. Enkele Welpen en Teerpoten gaan mee met Kigo om de 
slaapkamer en de refter te vegen. Ondertussen houden we bij de andere Welpen en 
Teerpoten een show van verloren voorwerpen. Daarna hielden we grote kuis op onze 
speelvlaktes. En er zat competitie in, want het kind met het meeste papiertjes en 
vuiltjes kreeg een extra beloning! Doordat iedereen zoveel papiertjes raapte is het al 
tijd voor het middageten. Vandaag geen warm eten (want al ons kookgerief zit al weg), 
maar lekkere pistoletjes. Als iedereen zijn buikje rond heeft gegeten doen we nog juist 
de evaluatie waarbij de kinderen hun mening mogen geven over alle verschillende 
onderdelen van het kamp: het eten, de spelen, de leiding en nog veel meer! Dan zit 
ons kamp er echt bijna op. We verzamelen voor een laatste keer met de volledige 
eenheid op het grasveld en zingen ons afscheidslied. En daarna kruipt iedereen op de 
bus en vertrekken we richting huis. En zo is het eerste kamp van het jaar al weer voorbij 
gevlogen, op naar het volgende! 
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Om af te sluiten willen we vanuit de volledige Teerpootleiding de Stam nog eens 
bedanken om elke dag onze boterhammetjes te smeren en te koken. Ook willen we de 
eenheidsleiding bedanken, want zonder hen had dit kamp nooit kunnen doorgaan, 
maar vooral een dikke dankjewel aan de Teerpootjes: dankzij jullie enthousiasme was 
dit een super tof kamp dat we nooit zullen vergeten! 

 

Uw verslaggeefster ter plaatse 

Ikki 

Betrokken Markoeb 

Leidster Teerpoten 
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Programma Teerpoten 

Als je niet kan komen, gelieve Raksha te verwittigen via e-mail op 
lacha@dezwaluw.org of via het gsm-nummer 0473/13.14.14. 

Wat brengen jullie ELKE week mee? 
• een donkere regenjas 
• 50 eurocent voor de cola en eventueel 50 cent voor een koekje  
• het mowgliboekje 
• lunchpakket als de vergadering om 10u begint 

Zaterdag 12 november 2022, 10u00 tot 17u30 
In de voormiddag spelen we een stadsspel en daarna gaan we naar Pierke Pierlala, 
die kennen jullie toch wel?! Vergeet geen lunchpakket en 1 euro voor koekje en 
drankje.  

Zaterdag 19 november 2022, 14u00 tot 17u00 
Vandaag gaan we naar de Groene Vallei om kampen te bouwen, dit doen we met 
veel takken en touwen! Vergeet geen 1 euro en regenjas bij slecht weer. We stoppen 
30 minuten vroeger aangezien het spaghettiavond is.  

Zaterdag 26 november 2022 
Geen vergadering  

Zaterdag 3 december 2022, 10u00 tot 17u30 
Het is weer de tijd van het jaar, Sinterklaas en de Pieten zijn daar. Zorg maar dat jullie 
allemaal braaf zijn, want anders belanden jullie misschien wel in de zak! Vergeet zeker 
geen 1 euro, een lunchpakket en een mooie tekening.  

Zaterdag 10 december 2022, 14u00 tot 17u30 
Het begint toch wel al wat frisjes te worden buiten, daarom kijken wij samen met de 
Welpen knus binnen naar een film. Vergeet zeker geen 1 euro voor een koekje en 
drankje. 

Zaterdag 17 december 2022, 14u00 tot 17u30 
Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat is Chikaï! vandaag doen we een 
muzikaal pakket ter gelegenheid van de verjaardag van Chikaï die deze week was! 
Neem zeker 1 euro mee voor koekje en drankje. 

Zaterdag 24 december 2022 
Geen vergadering  

mailto:lacha@dezwaluw.org
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Zaterdag 31 december 2022 
Geen vergadering  

Zaterdag 7 januari 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 14 januari 2023, 14u00 tot 17u30 
En opeens is het 2023! Dus maak jullie maar klaar voor het beste feestje van het jaar! 
Vandaag vieren we het nieuwe jaar. Neem zeker 1 euro mee voor een koekje en 
drankje. 

Zaterdag 21 januari 2023, 14u00 tot 17u30 
Wie van de Teerpootjes gaat er alvast de kaarten delen, want vandaag spelen we 
gezelschapspelen! Vergeet geen 1 euro. 

Zaterdag 28 januari 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 4 februari 2023, 10u00 tot 17u30 
Vandaag wordt alles glibberig en glad, maar geloof ons maar, zo een plezier zullen 
jullie nog nooit hebben gehad! Jullie hebben hier misschien al lang naar uitgekeken, 
maar schaatsen met de scouts kan zeker niet ontbreken! Wel niet vergeten: neem 
zeker handschoenen mee, en middageten! 

Zaterdag 11 februari 2023, 14u00 tot 17u30 
Vandaag herhalen we de teerpooteisen en het jungleverhaal, kennen jullie dat nog 
allemaal? 

Zaterdag 18 februari 2023 
♫ Wie wil horen een historie al van ene jonge smid, die verbrand had zijn memorie, 
daaglijks bij het vuur verhit… ♫ Hopelijk bewegen jullie graag, want volksdansen 
doen we vandaag! 

Zaterdag 25 februari 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 4 maart 2023, 10u00 tot 17u30 
Vandaag springen we om ter hoogst zoals een sprinkhaan… van hier tot aan de maan! 
Joepieee, we gaan vandaag naar Jumpsky. Vergeet geen 1 euro! 
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Zaterdag 11 maart 2023, 14u00 tot 17u00! 
Vandaag spelen we leuke spelletjes in het park! We stoppen een halfuur vroeger, 
omdat het stoverijavond is. Vergeet geen 1 euro voor een koekje en een drankje. 

Zaterdag 18 maart 2023, 14u00 tot 17u30 
Kennen jullie Gent al goed? Hier en daar een puzzelvraag, want we gaan op 
stadstocht vandaag! Neem ook zeker 1 euro mee voor koekje en drankje! 

Zaterdag 25 maart 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 1 april 2023 tot woensdag 5 april 2023 
Joepie!!! Zijn jullie klaar voor het Paaskamp dit jaar? Geen schoolboeken, maar veel 
chocolade zoeken.  

Zaterdag 8 april 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 15 april 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 22 april 2023, 10u00 tot 17u30 
Pak je zwembadjes en duikbril maar al klaar, want vandaag gaan we gaan zwemmen 
echt waar. Vergeet zeker niet jouw middageten! 

Zaterdag 29 april 2023, 14u00 tot 17u30 
Wow ik zie daar het beginspoor O0o, laten we dit maar eens volgen! We leren vandaag 
de spoortekens en gaan vervolgens op een leuke tocht. Neem zeker 1 euro mee. 

 

 

Raksha 
Vrijmoedige Lacha  

Muna Mann 
Takleidster van de Teerpoten 

lacha@dezwaluw.org 
0473/13.14.14  

mailto:lacha@dezwaluw.org
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Artikel Welpen Herfstkamp 2022 

Zaterdag 29 oktober 2022 

Eindelijk is het zover … Het eerste kamp van het nieuwe scoutsjaar. Iedereen stond vol 
enthousiasme klaar om te vertrekken op herfstkamp. Nadat alle Welpen een laatste 
kus en knuffel gaven aan de mama’s en de papa’s stapte iedereen op de bus. Yeey, nu 
konden we echt vertrekken! Na een busritje van 1.5u kwamen we aan in de Zozimus. 
We zochten onze valies, gingen naar de slaapkamer en installeerden ons. Hierna 
genoten we van ons lunchpakket, waarna we even konden uitrusten tijdens de siësta. 
Gelukkig voor de Welpen begon al snel het eerste spel van dit kamp. Deze middag 
speelden we Monopoly in het groot. Bij de verschillende opdrachtenposten kwamen 
Marala en Ko soms toch wel grappige uitspraken tegen. Zo dacht Jens Van troys dat 

Amerika een taal is en zei Wout 
Panhuysen doodserieus dat aardbei in 
het Engels ook gewoon aardbei is. Baloe 
merkt al snel op dat Seb Wytinck een 
echte roulettemaster is. Hij won elk 
spelletje, wow! Na dit eerste spel was 
het tijd voor het welverdiende 
vieruurtje. Omdat het voor vele Welpen 
de eerste keer is dat ze op kamp gaan, 
legde Kigo nog eens snel uit hoe zo een 
kamp werkt en maakten we samen 
enkele afspraken zodat het kamp zeker 
goed kon verlopen. Na dit babbeluurtje 

konden de Welpen hun voetjes onder tafel schuiven, want de Stam had lekker eten 
voor ons gemaakt. De kip curry viel bij iedereen duidelijk in de smaak. Veel tijd om ons 
eten te laten zakken was er echter niet, want de Seniors stonden al klaar voor de eerste 
eenheidszangles van dit kamp. Na al dat zingen, snoepjes eten en naar een verhaal 
luisteren, verzamelden de Welpen buiten. Eerst leek het een normale avond te 
worden, totdat Hikkup en zijn Viking vrienden in de U-formatie kwamen staan. Hikkup 
vertelde ons dat zijn draak gevangen was genomen en dat hij de hulp van de Welpen 
nodig had om zijn draak te bevrijden. Gelukkig voor Hikkup zijn de Welpen heel 
behulpzaam. Zonder aarzelen vertrokken de Welpen samen met Hikkup en zijn Viking 
vrienden naar het bos. De Welpen moesten zo snel mogelijk in het kamp van één van 
de Vikingvrienden geraken om daar een sleutel te bemachtigen zodat ze de draak 
konden bevrijden. Het team met de gestreepte sleutels deed dit het beste, waardoor 
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zij de draak konden bevrijden. Proficiat! Hikkup bedankte de Welpen en ging terug naar 
Vikingland. Na zo een dag vol spanning en plezier, verlangden de Welpen toch naar 
hun bedje. Het avondlied werd gezongen en iedereen kon gaan slapen. Slaapwel!  

Zondag 30 oktober 2022 

“Goeiemorgen Welpen”, klonk er in de slaapkamer, maar huh? Het was niet onze 
leiding die in onze kamer stonden, maar wel Tia Pepa en Mirabel. Vandaag was het tijd 
voor een themadag. Heel de dag stond in teken van de Disneyfilm Encanto. Tia Pepa 
en Mirabel namen de Welpen mee naar buiten en zorgden er al snel voor dat iedereen 
goed wakker werd door een energieke ochtendturnles. Hierna aten we allemaal samen 
lekkere boterhammen, gingen we ons wassen en maakten we onze inspectie. De 
Welpen hadden duidelijk geluisterd naar Kigo gisteren, want de inspecties waren 
tiptop in orde. Goed gedaan Welpen! Vandaag is het zondag en dat kan maar 1 ding 
betekenen: tijd voor een morele opvoeding! Tijdens dit moment gaan de leiding en 
Welpen in gesprek over een interessant onderwerp. Deze keer praten de Welpen over 
talenten en gaf iedereen elkaar op het einde, om het gesprek mooi af te sluiten, een 
complimentje. Nog snel een paar spelletjes spelen en dan konden we alweer 
aanschuiven voor het middagmaal. Na al dat smullen, kon iedereen even rusten tijdens 
de siësta, maar niet voor lang! Opeens kwam Mirabel al wenend aangelopen. Zij heeft 
namelijk geen speciale gave en vroeg de Welpen om hulp om deze te ontdekken. Na 
wat teambuilding bij Louisa, dansen bij Abuela en bloementjes te maken bij Isabella, 
brak er een heuse familieruzie uit toen de Welpen Bruno tegenkwamen. Hij beweerde 
dat Mirabel, net zoals hij, ook uit de familie gaat verstoten worden. Dit konden de 
Welpen natuurlijk niet laten gebeuren. Zo gezegd, zo gedaan … De Welpen, Bruno en 
Mirabel gingen eens snel duidelijk maken aan de familie dat pest- en uitsluitgedrag 
echt niet kan! Na deze hele talentenzoektocht hoorden we toch weer wat maagjes van 
de Welpen grommen. Gelukkig kwam het vieruurtje op het perfecte moment. Hierna 
was het tijd om iets bij te leren. Vandaag kregen de Welpen namelijk techniek sluipen 
uitgelegd. Tijdens de uitleg van het sluipen merkte de familie Madrigal al snel dat de 
Welpen vol energie zaten. Tijd voor wat actieve spelletjes dus. Gelukkig hebben we op 
het terrein een grote heuvel staan. Geloof mij maar, we zagen zelf nog nooit zoveel 
verschillende manieren hoe je zo snel op en af een steile heuvel geraakt. Na al dat 
lopen, koprollen, springen … konden de Welpen wel weer wat energie gebruiken. Het 
heerlijke avondeten werd al snel gevolgd door een eenheidszangles, deze keer geleid 
door Salamander. Na de kantine wouden de Welpen buiten een spelletje gaan spelen, 
maar dat idee werd onderbroken door Mirabel en Bruno. Zij voelden zich toch wat 
schuldig over wat er vanmiddag gebeurde en wouden hun band met de familie terug 
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herstellen. Bij Isabella en Tia Pepa kregen de 
Welpen de opdracht om te gaan sluipen. Hierbij 
zag je duidelijk dat Max Grela, Ali Karabulut, David 
Okekwe en Laura Geeroms heel goed hadden 
opgelet vanmiddag. Er ging soms per ongeluk 
iemand op hen gaan staan, omdat ze zo stil waren. 
Jasper Laureys vond het dan weer een betere 
tactiek om een boom na te doen en zich zo te 
verstoppen in het bos. Uiteindelijk naderde het 
eindduel: een spannende race tussen de familie 
Madrigal en de Welpen. Yeeeey, de familie 
Madrigal won nipt van de Welpen waardoor hun 
familie terug herenigd was. De familie bedankte de 
Welpen en bracht ze naar hun bedje. Slaapwel!  

Maandag 31 oktober 2022 

‘Vroem, vroem, vroem’ klonk er in de slaapkamer 
van de Welpen. Vandaag werden ze namelijk wakker gemaakt door de enige echte 
Bliksem McQueen en Mack. Na een stevige turnles waarbij iedereen testte of dat 
zijn/haar racecar voor de dag goed werkte, konden de Welpen genieten van hun 
ontbijtje. Zoals elke dag volgden het maken van de inspecties en de nodige wasbeurt. 
Toen iedereen terug lekker fris rook, was het tijd om onze sportschoenen aan te 
trekken. Vandaag stond namelijk de grote loopwedstrijd op het programma. De 
Welpen liepen hierbij 100 m en 400 m:  

Plaats  100 m 400 m 
1ste Seb Wytinck (16”60) Seb Wytinck (01’30”) 
2de Lumen Rombaut (18”20) Suzanne Allegaert 

(01’35”) 
3de  Nand Housen (18”27) Lumen Rombaut (01’38”) 

 

Proficiat aan iedereen! Het werd snel duidelijk dat de leiding nog wat gaat mogen 
oefenen op hun conditie, want zij konden de Welpen niet meer bijhouden tijdens het 
lopen. Na deze prestaties had iedereen uiteraard honger gekregen, waardoor we heel 
blij waren toen we zagen dat de Stam lekkere bloemkool met kaassaus, schnitzels en 
patatjes voor ons had klaargemaakt. Goed uitgerust door de siësta konden we 
beginnen aan de enige echte Piston Cup. Allee, dat dachten we toch, totdat Bliksem 
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McQueen over zijn toeren komt aangereden bij de Welpen. Hij is onderweg naar de 
Piston Cup Mack verloren waardoor hij nu in een stadje genaamd Radiator Springs 
stond. Gelukkig voor hem wouden de Welpen hem helpen met het opknappen van het 
stadje zodat Doc hun zou vertellen waar Mack naartoe was. We gingen langs bij Takel, 
Flo, Ramone en Guido. Hier klommen Shania Van Damme, Siebe Thaets en Rémi De 
Wilde in no-time op een hoge toren, wauw! Eind goed, al goed. Bliksem McQueen vond 
Mack terug en kon eindelijk naar de race vertrekken. Veel tijd voor de Welpen was er 
niet om te rusten, want de kimspelen stonden op het programma. Hierbij moeten de 
Welpen geblinddoekt bepaalde zaken ruiken, voelen, horen, onthouden en proeven 
om ze zo te raden. Om de zoveel tijd kwam er een opvallende uitspraak voorbij: zo 
vond Jens Van troys dat peper naar kameel rook en dacht Wout Panhuysen dat olijfolie 
witte wijn was. Na deze kleine test vond Akela dat Gilles Van Poucke het kamp heel 
mooi beschreef: het kamp gaat jammer genoeg even snel voorbij als Bliksem McQueen 
racet. Al snel volgde het avondeten, de eenheidszangles van Kigo, de snoepjes en een 
verhaaltje zodat we konden beginnen aan ons avondspel. We speelden het spel 
ganzenbord, omgetoverd naar het thema Cars natuurlijk, waarna de Welpen snel in 
hun bed konden kruipen na zo een intensieve dag. Taptoe! 

Dinsdag 1 november 2022 

Op deze zonnige ochtend werden de Welpen wakkergemaakt door een stem die 
verdacht veel leek op de stem van Marala. Alleen stond niet Marala in de kamer, maar 
de enige echte vampier Vladimir. Hij en zijn Halloweenvrienden gingen vandaag een 
dagje vol plezier bezorgen aan de Welpen. Een energieke ochtendturnles, stevig 
ontbijtje, grondige inspectie en wasbeurt later, mochten de Welpen alweer hun 
sportschoenen aantrekken. Vandaag ging het tweede deel van de sportproeven door. 
Deze keer gingen de Welpen hoog- en verspringen. Pompoen Petra, Heks Hannelore, 
Pop Polly en Vampier Vladimir stonden met hun mond vol tanden te kijken. Zij hadden 
namelijk nooit verwacht dat de Welpen al zo hoog en ver konden springen. Bij deze de 
top 3: 

Plaats Hoogspringen  Verspringen 
1ste  Seb Wytinck (1m05) Seb Wytinck (3m40) 
2de  David Okekwe (95 cm) Bent Mahieu (3m30) 
3de  Suzanne Allegaert (90 cm) 

Nand Housen (90 cm) 
Jasper Laureys (90 cm) 

Jasper Laureys (2m96) 
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Tijdens al dat springen, roken de Welpen opeens een typische geur. Het was de 
heerlijke geur van WAP (worst – appelmoes – puree) die vanuit de keuken kwam. De 
Welpen stormden dan ook naar de eetzaal om hier snel van te mogen proeven. Het 
middageten was nog maar net verwerkt toen Weerwolf Willy op ons kwam afgelopen. 
Hij had per ongeluk alle pannenkoeken voor het grote Halloweenfeest opgegeten. De 
Welpen hadden toch nog een plaatsje vrij in hun buik, dus besloten ze om Weerwolf 
Willy te helpen met het vinden van nieuwe ingrediënten. Na al dat zoeken naar de 
ingrediënten werden ze natuurlijk beloond door versgebakken pannenkoeken en 
warme chocomelk van heks Hannelore en Pop Polly. Smullen maar! Nu we vol energie 
zaten, speelden we nog enkele actieve spelletjes totdat het donker werd. Voordat we 
het wisten was het alweer tijd om een kommetje soep te drinken en enkele 
boterhammetjes te eten. Na luidkeels mee te zingen bij de eenheidsturnles en te 
luisteren naar een eng verhaal over de ruiter zonder hoofd verzamelden de Welpen en 
Teerpoten buiten. Deze avond gingen ze samen opzoek naar heks Hannelore. Zij was 
gevangengenomen door Weerwolf Willy. De dappere Teerpootjes en Welpen legden 
een akelig pad af, maar zonder een al te goed eindresultaat. Heks Hannelore vonden 
ze niet meer terug… Gelukkig stond de volledige leidersploeg de Welpen en Teerpoten 
op te wachten toen ze terugkwamen zodat iedereen met een gerust hartje naar 
dromenland kon vertrekken. Oogjes dicht en mondjes toe, slaapwel!  

Woensdag 2 november 2022 

Vandaag werden de Welpen wakker gemaakt door Kigo, maar deze keer moesten ze 
direct hun uniform aandoen. Dit kon maar 1 ding betekenen … Het is jammer genoeg 
al de laatste dag van kamp. Nog snel een turnlesje en ontbijten, waarna iedereen zijn 
valies maakte en zijn bed opruimde. Terwijl een paar Welpen hielpen met Akela en 
Kigo om de kamers te kuisen, zorgden de andere Welpen er samen met de Teerpoten, 
Ko en Marala voor dat heel het terrein papiertjes- en vuiltjesvrij werd gemaakt. Al dit 
werk werd al snel beloond door het welverdiende middageten. Deze keer kregen we 
pistolets met veel groentjes. Nog een allerlaatste keer bikken en dan smullen maar. 
Terwijl we de Dag der Raden invulden (evaluatie van het kamp) weergalmde de zin: 
‘Bus is daar!’ al snel over het hele terrein. We pakten allemaal onze rugzak, zongen het 
afscheidslied, brulden onze nestkreten en zeiden dag tegen de leiding. Hierna stapte 
iedereen moe, maar voldaan de bus op. Tijd om terug naar huis te gaan!  

Er rest mij nu alleen nog een aantal mensen in de bloemetjes te zetten. Bedankt aan 
het EL-team voor de organisatie van dit kamp! Bedankt aan de Stam voor het lekkere 
eten en de leiding te helpen bij de spelen! Bedankt aan mijn medeleiding om er samen 
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als team een heel leuk en geslaagd kamp van te maken! Bedankt aan de Welpen om 
elke dag een lach op ons gezicht te toveren!  

Ook nog een hele grote proficiat aan Jens Van troys, Noor Lamberigts, Andres Guerfal, 
Lumen Rombaut, Seb Wytinck, Rémi De Wilde, Laura Geeroms, Gilles Van Poucke, 
Bent Mahieu, Sem Beeckman, Lars Peters en Juliette Vandenbulcke. Zij hebben dit 
kamp namelijk hun wolfje behaald. Owowowow!  

 

Uw verslaggeefster ter plaatse 
Akela 

Rumoerige Lijster 
Takleidster Welpen 

 
 

De Welpenleiding 
Akela – Rumoerige Lijster 

Baloe – Slimme Jakhals 
Ko – Goedlachse Hoopoe 

Kigo – Markant Roodborstje 
Marala – Vurige Anioema 

Bagheera – Onversaagde Kariboe 
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Programma Welpen 

Hieronder vind je een klein overzichtje van alle spannende avonturen die ons 
binnenkort te wachten staan! Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, 
vergeet dan niet Akela vooraf te verwittigen via mail (lijster@dezwaluw.org) of 
telefonisch (0470/27.80.96). 

Wat nemen jullie mee op de vergaderingen: 

• € 1 voor een koekje en een drankje 
• Een regenjas (bij slecht weer) 
• Je welpenboekje en zangbundel 
• Lunchpakket wanneer de vergadering om 10u start 

 

Zaterdag 12 november 2022, 10u00 tot 17u30 
Joepieee, we glijden de winterperiode in, want vandaag gaan we schaatsen! We 
spreken af om 10u in de Muze en sluiten hier ook af om 17u30. Vergeet zeker geen 
lunchpakket, handschoenen, buskaart/3 euro, en 7 euro voor het schaatsen!  

Zaterdag 19 november 2022, 14u00 tot 17u00! 
Schud maar al de beentjes los, want vandaag leren we de dans van Bagheera, Kaa, en 
Baloe! We sluiten een half uurtje vroeger af want het is spaghettiavond! Hopelijk zien 
we jullie daar.  

Zaterdag 26 november 2022 
Geen vergadering  

Zaterdag 3 december 2022, 10u00 tot 17u30 
Hoor wie klopt daar kinderen? Het is de Sint die vandaag langskomt! We openen om 
10u dus breng allemaal lunchpakket mee! We sluiten af in de Muze om 17u30. Oh ja, 
en Akela is jarig dus zij zorgt ook voor een kleine verassing!  

Zaterdag 10 december 2022, 14u00 tot 17u30 
Vandaag houden we samen met de Teerpoten een filmnamiddag! Vergeet geen jas en 
geld voor een koekje en drankje, tot dan! 

Zaterdag 17 december 2022, 14u00 tot 17u30 
Op deze mooie zaterdag spelen we een groot gezelschapsspel met de Welpen! Vergeet 
zeker geen (regen)jas en geld voor koek/drankje. 

mailto:lijster@dezwaluw.org
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Zaterdag 24 december 2022 
Geen vergadering  

Zaterdag 31 december 2022 
Geen vergadering  

Zaterdag 7 januari 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 14 januari 2023, 14u00 tot 17u30 
--/---/.-./…/.// Weten jullie wat dit betekent? Juist ja, vandaag leren wij morse! 
Uiteraard spelen we ook veel spelletjes. Vergeet geen regenjas en geld voor een 
koek/drankje. Tot dan! 

Zaterdag 21 januari 2023, 14u00 tot 17u30 
Weet jij nog hoe de losse strop werkt? Of hoe je een platte knoop legt? Vandaag leren 
we de kneepjes van knopen! Breng ook geld mee voor een koek/drankje.  

Zaterdag 28 januari 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 4 februari 2023, 10u00 tot 17u30 
Vandaag gaan we naar een echt Gents fenomeen gaan kijken. Jullie kunnen het 
misschien al raden … Ja ja, we gaan naar Pierke Pierlala. Vergeet zeker jullie 
lunchpakket niet! 

Zaterdag 11 februari 2023, 14u00 tot 17u30 
Aangezien veel Welpjes zo hard hun best doen voor hun 1ste en 2de ster geven we jullie 
hier vandaag extra veel kansen voor tijdens de grote aflegvergadering. Natuurlijk 
spelen we ook vele spelletjes! 

Zaterdag 18 februari 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 25 februari 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 4 maart 2023, 10u00 tot 17u30 
We beginnen met een appel en een ei, op het einde van deze ruiltocht zijn jullie vast 
heel blij. Vergeet jullie lunchpakket + 1 euro voor een koekje/drankje niet! 
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Zaterdag 11 maart 2023, 14u00 tot 17u00! 
Vandaag spelen we een groot stadspel in het mooie Gent. We stoppen een halfuurtje 
vroeger, omdat het vanavond stoverijavond is. Hopelijk zien we jullie allemaal daar! 

Zaterdag 18 maart 2023, 14u00 tot 17u30 
Deze keer trekken we onze mooiste dansschoenen aan, want Marala leert ons vandaag 
de volksdansen. Vergeet jullie 1 euro voor een koekje/drankje niet. Tot dan!  

Zaterdag 25 maart 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 1 april 2023 tot woensdag 5 april 2023 
Paaskamp! 

Zaterdag 8 april 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 15 april 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 22 april 2023, 10u00 tot 17u30 
Met de trein naar… niet Oostende, maar Gentbrugge. Wat we daar gaan doen blijft nog 
even een verrassing. Neem zeker 5 euro, jullie lunchpakket en 1 euro voor een 
koekje/drankje mee! 

Zaterdag 29 april 2023, 14u00 tot 17u30 
Haal jullie vergrootglazen al maar boven, want vandaag leren we jullie de spoortekens 
aan. Vergeet geen 1 euro voor een drankje/koekje. Tot dan! 

 

 

Akela 
Rumoerige Lijster 
Anna Boogaerts 

Takleidster van de Welpen 
lijster@dezwaluw.org 

0470/27.80.96 
 

  

mailto:lijster@dezwaluw.org
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Artikel Wolven Herfstkamp 2022 

Zaterdag 29 oktober 

Het beloofde een mooie warme eerste dag van kamp te worden. Iedereen kwam dan 
ook uiteraard goedgezind aan in Wondelgem, klaar om te vertrekken richting 
Bekkevoort. Nadat iedereen afscheid had genomen van de ouders sprongen we vol 
enthousiasme op de bus op weg naar het jeugdverblijf De Zozimus in Bekkevoort.  

Na een tweetal uur rijden kwamen aan op het 
kampterrein. Iedereen installeerde zich gezellig in de 
kamers en daarna aten we onze lekkere lunchpakketten 
op. Na het eten krijgen we de tijd om op ons bedje te 
liggen en ons eten te laten zakken. Na de siësta zat 
iedereen weer vol energie dus verzamelden we buiten in 
onze U-formatie klaar voor het eerste middagspel. 
Pokémon gotta catch em all! De enige echte Ash 
Ketchum kwam aangelopen samen met enkele 
Pokémon’s waaronder natuurlijk zijn beste maatje 
Pikachu. De Wolven werden verdeeld in groepjes en 
kregen allemaal enkele speelkaarten. Elk team was een element en met hun 
speelkaarten konden zo tegen andere teams battelen, net als echte Pokémontrainers. 
Jakob Leveugle, Wannes De Coensel, Kobe De Coensel en Noah Lauwagie wonnen 
de meeste battles en zij waren dus de winnaars. Van al dat battelen hadden we 
honger gekregen dus aten we lekkere koekjes met melk.  

Hierna moesten de kampwenken nog overlopen worden door Rai, dit zijn enkele 
regels die we bespreken om er een zo tof mogelijk kamp van te maken. Hierna 
speelden we nog wat kleine spelletjes en dan was het alweer tijd voor het avondeten 
dat met veel liefde was klaargemaakt door de Stam. Onze buikjes waren weer gevuld 
en dus maakten we ons klaar voor de eerste zangles van het kamp. Deze eerste 
zangles werd gegeven door de Seniors en iedereen zong met volle enthousiasme 
mee. Na elke zangles volgt natuurlijk de kantine, dan eten we lekkere snoepjes. Het 
werd al donker buiten dus verzamelden we met z’n allen buiten wanneer plots 
Gandalf, Galadriel en Arwen kwamen aangestrompeld. Zij vertelden dat de orken de 
ring gestolen hadden en ze vroegen de Wolven om hulp. De Wolven werden verdeeld 
in 3 groepen, de mensen, de elven en de dwergen. Zo gingen ze met hun groepje van 
post naar post om getraind te worden zodat ze de orken zouden kunnen verslaan. Na 
alle trainingen slopen de Wolven richting de orken en het gevecht brak uit! Al hun 



26 
 

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – JANUARI 2023 TOT APRIL 2023 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: VAN DE WALLE BORRE – SCHOUWBROEKSTRAAT 83 – 9921 VINDERHOUTE 

 

nieuw aangeleerde technieken werden op de proef gesteld maar uiteindelijk worden 
de orken overmeesterd en krijgt Gandalf zijn schat terug. Hierna waren alle Wolven 
uitgeput en kropen we in ons lekker warm bedje, benieuwd naar wat morgen zou 
brengen. 

Zondag 30 oktober 

Na een uurtje langer te kunnen slapen deze eerste nacht 
van het Herfstkamp werden de Wolven rustig gewekt 
door Rai, waarna de eerste turnles van het kamp van 
start kon gaan. Nadat alle spieren goed waren 
losgeschud konden alle Wolven hun voeten onder tafel 
schuiven om een goed ontbijtje te eten om genoeg 
energie te hebben voor de rest van de dag. Hierna was 
het tijd voor de inspectie, wat bij de meesten al heel erg 
nodig was. Na een uurtje lagen alle kamers spic en span. 
Hierna was het tijd voor een morele opvoeding, want 
wat doe je anders op een zondag? De morele opvoeding 
ging over de energiecrisis en wat we hier thuis en op school aan konden doen. Na al 
dat denken hadden we honger gekregen en waren we een beetje moe dus was het 
tijd voor het middageten en de siësta. Na het middageten en de siësta hadden we 
terug genoeg energie om veel actieve spelletjes te spelen. Als middagspel speelden 
we een grote 4-op-een-rij-battle tussen twee teams. De Wolven moesten zoveel 
mogelijk opdrachten doen om blokjes te verzamelen die ze dan op het einde konden 
gebruiken om 4-op-een-rij te spelen. Op het einde werden er 3 battles gespeeld 
waarbij er 2 door team geel gewonnen werden waardoor zij tot winnaar uitgeroepen 
werden. Na een heerlijk 4-uurtje leerden we hoe we het beste konden sluipen. Ook 
leerden we hoe we ons moesten camoufleren en daarbij hoort natuurlijk ook 
camouflage van het gezicht! Een verkoolde kurk bleek een zeer goed middeltje 
hiervoor. Na het avondeten, zongen we mee met de zangles van Salamander en 
luisterden we naar het verhaal van Hans en Grietje waarna Hans en Grietje plots voor 
onze neus stonden. Die hadden hulp van de Wolven nodig om kindjesetendeheksen 
te verslaan en het kampterrein terug veilig te maken. Deze opdracht verliep niet 
zonder slag of stoot, want onderweg werd Noa Guerfal ontvoerd! Gelukkig slaagden 
de andere Wolven erin de heksen te verslaan en Noa te bevrijden, zo kon iedereen 
met een gerust hart gaan slapen. 
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Maandag 31 oktober  

Vandaag werden de Wolven rustig gewekt 
door Coyar. Als iedereen uit zijn bed was, 
begonnen we de dag met een rustig sprintje 
naar de weide om ochtendgymnastiek te 
doen met een mooi uitzicht. Nadat al onze 
spieren losgeschud waren, konden we 
smullen van een lekker ontbijtje. Na de inspectie was het tijd om de groep in 2 te 
splitsen. De Wolven die hun kimspelen nog niet behaald hadden kregen de kans om 
dit af te leggen terwijl de rest spelletjes speelde met Kana. Na al dat proeven, ruiken, 
horen, voelen en denken behaalden maar liefst 8 Wolven hun techniek. Proficiat aan 
Merel Cosijns, Victor Crevits, Simona Grela, Sirus Lachat, Jente Laureys, Marie 
Pauwelijn, Bent Schuermans en Lise Verwest. Ook proficiat aan Osha want ook zij 
behaalde haar techniek kimspelen. Ook nog een grote danku aan Kobe De Coensel en 
Jakob Leveugle om te leiding te helpen tijdens te kimspelen. Na al dit intensieve 
nadenken was het tijd voor het middageten. In de namiddag kwamen de Power 
Rangers langs omdat ze op zoek waren naar een nieuwe superheld. De Wolven 
konden opdrachten doen om hun eigen superheld 
samen te stellen. Na 2 uur werd de superheld 
Astrazenica van Finn Dezutter, Otis Van Hecke, Rune 
Branswijk en Victor Crevits tot winnaar gekroond. 
Na het 4-uurtje was er tijd voor vele kleine spelletjes 
en na het avondeten zongen we allemaal lustig mee 
met de zangles van Roodborstje, om vervolgens de 
avond af te sluiten met een avondspel. Tijdens het 
avondspel werden de Wolven in 6 groepen verdeeld 
en moesten ze kampen van andere groepen 
proberen veroveren. Na het spel kropen we allemaal 
moe maar voldaan in ons bed. 

 

Dinsdag 1 november 

OPSTAANN!! Bij het kraaien van de haan werden de Wolven gewekt door Corvin voor 
een actieve turnles. Daarna eten we een stevig ontbijt om genoeg energie te hebben 
voor de dag, want er stond namelijk een heleboel op het programma vandaag. Nadat 
de afwas gedaan was, alle kleren weer mooi opgevouwen waren en iedereen zich 
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proper gewassen had, was het tijd voor de inspectie. Na de inspectie speelden we 
vele kleine spelletjes en konden de ijverige Wolven afleggen bij Jotaho en Kana. Zo 
behaalden Sara Carteul, Remi Crevits, Simona Grela en Achille Vandenbulcke hun 
Wolfje. Het was al rap tijd om onze voetjes onder tafel te schuiven. Hierna kon 
iedereen uitrusten tijdens te siësta of afleggen, hierna had iedereen terug genoeg 
energie voor te rest van de dag.  

Na de siësta was het tijd voor “The perfect date”. De Wolven werden in duo’s 
verdeeld en moesten ze opdrachten doen om leventjes te verzamelen. Met deze 
leventjes konden de duo’s gaan dobbelen bij Cupido op de centrale post om kusjes te 
verdienen. Sirus Lachat, Mia De Ketelaere en Nora Van Overwalle wonnen het spel 
met maar liefst 9 kusjes. Na het vieruurtje was het tijd voor de sportproeven. Dit 

kamp stonden de 100 m en 400 m lopen op het 
programma. De 100 m spurt werd gewonnen door 
Penelope Vanbellingen en Achille Vandenbulcke, de 
tweede plaats was voor Odin Rombaut en Bent 
Schuermans. Het podium werd afgesloten met Otis Van 
Hecke op de derde plaats. Het podium voor de 400 m 
zag er wat anders uit. De eerste plaats was voor Noah 
Lauwagie, tweede plaats voor Wannes De Coensel en 
derde plaats voor Achille Vandenbulcke. Voor het 
avondeten was er ook nog wat tijd om technieken af te 
leggen, waarna we terug energie moesten op doen om 
de dag te kunnen afsluiten. Gelukkig konden we 
boterhammetjes eten met lekkere soep van de Stam. 

Na het avondeten was er een zangles van Rai en werd het verhaaltje “De zwarte 
hand” verteld. Tijdens dit verhaal liet Jotaho ons verschieten door het openstaande 
raam en sprongen we allemaal een halve meter in de lucht. Iedereen had al zeer veel 
schrik voor het avondspel begonnen was, als dat maar goed kwam. We begonnen het 
avondspel rustig met wat sterrenkijken tot Jakob Leveugle plots ontvoerd werd door 
een heks. De Wolven gingen samen met de witch hunters op avontuur om Jakob te 
bevrijden van de heksen. Maar deze tocht was niet zonder gevaar want onderweg 
werden Paulien Fransoo en Viggo Michiels ook nog ontvoerd. Op het einde konden 
we Jakob, Paulien en Viggo gelukkig bevrijden en de heksen platleggen en konden we 
met een gerust hart gaan slapen. Hierna was het tijd voor het laatste avondlied van 
het kamp, waarna de Wolven voor de laatste keer in hun bedje kruipen. 
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Woensdag 2 november 

Daar was dan alweer de allerlaatste dag, vandaag werden we voor een laatste keer 
gewekt door Rai. Na een laatste ochtendgymnastiek en ontbijt was het weer tijd om 
onze slaapzaken in veel te kleine zakjes te proppen en alle sokken samen te zoeken. 
Nadat iedereen zijn valies eindelijk dicht had gekregen was het tijd om te kuisen. 
Bedankt aan de (hulp)roedelleiders om te kuisen. Na het kuisen en het invullen van 
de evaluatie konden we nog een laatste keer genieten van eten van de Stam. Hierna 
was het tijd om het afscheidslied te zingen en afscheid te nemen van het mooie 
Bekkevoort. Hierna stapten we op de bus richting Wondelgem om na te denken over 
alle leuke verhalen die we aan onze ouders gingen vertellen. 

Dan rest ons enkel nog de Stam te bedanken voor het lekkere eten op kamp. De 
eenheidsleiding voor de logistieke organisatie. De Wolven voor hun enthousiasme. En 
de Wolvenleiding zelf voor hun enthousiasme en leuke spelen. 

 

Uw verslaggeefster ter plaatse, 

De Wolvenleiding 

 

 

De Wolvenleiding 2022-2023 

Jotaho – Ondoorgrondelijke Patrijs 
Coyar – Teruggetrokken Klipdas 

Corvin – Behendige Kantjil 
Rai – Onbevangen Gnoe 

Kana – Plezante Jako 
Osha – Jaklin Grela 
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Programma Wolven 

Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet Patrijs (Jotaho) 
vooraf te verwittingen via mail (patrijs@dezwaluw.org) of telefonisch (0473/28.82.03). 
We openen en sluiten altijd in De Muze tenzij anders vermeld in de beschriijving. 

Wat nemen jullie mee op de vergadering: 

• €1 voor een koekje en een drankje 
• Een regenjas bij slecht weer 
• Mowgliboekje en zangbundel 
• Lunchpakket wanneer de vergadering om 10u start. 

 
Zaterdag 12 november 2022, 10u00 tot 17u30 
Hopelijk is evenwicht geen probleem en blijven jullie allemaal mooi recht tijdens het 
schaatsen. We gaan met de fiets naar de schaatsbaan dus vergeet geen fiets.  

Niet vergeten: lunchpakket, €7 en handschoenen voor het schaatsen, €1 voor een 
koekje en een drankje, fiets (helemaal in orde) + helm + fluovest 

Zaterdag 19 november 2022, 14u00 tot 17u00! 
Vandaag gooien we onze benen goed los met enkele leuke volksdansen. 

Vanavond staat er lekkere spaghetti klaar waardoor de vergadering een half uur 
vroeger eindigt. 

Zaterdag 26 november 2022 
Geen vergadering  

Zaterdag 3 december 2022, 10u00 tot 17u30 
Vandaag organiseren we een heuse cadeautjesvergadering. Neem allemaal iets van 
speelgoed mee waar jullie niet meer mee spelen maar iemand anders blij mee kunnen 
maken. Niet vergeten: lunchpakket, €1 voor een koekje en drankje en een cadeautje 

Zaterdag 10 december 2022, 14u00 tot 17u30 
Fris alvast jullie technieken maar op, want vandaag spelen we een reuze-zot- 
techniekenspel. 

Zaterdag 17 december 2022, 14u00 tot 17u30 
OPENEN EN SLUITEN IN WONDELGEM!!! We doen het eens wat rustiger aan en kijken 
vandaag een film, maar we spelen natuurlijk ook vele spelletjes! 

mailto:patrijs@dezwaluw.org
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Zaterdag 24 december 2022 
Geen vergadering  

Zaterdag 31 december 2022 
Geen vergadering  

Zaterdag 7 januari 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 14 januari 2023, 14u00 tot 17u30 
Vandaag zien we de techniek EHBO, een handige en leuke techniek waarmee je velen 
(inclusief jezelf natuurlijk) kunt helpen! 

Zaterdag 21 januari 2023, 14u00 tot 17u30 
OPENEN EN SLUITEN IN WONDELGEM!!! Grote constructies maken op kamp gaat 
natuurlijk niet zomaar. Daarom leren we vandaag knopen en sjorren! 

Zaterdag 28 januari 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 4 februari 2023, 10u00 tot 17u30 
Voor een appel en een ei kan je al veel krijgen, dat zal je vandaag misschien wel 
merken. We gaan op ruiltocht! 

Vergeet zeker een lunchpakket. 

Zaterdag 11 februari 2023, 14u00 tot 17u30 
OPENEN EN SLUITEN IN WONDELGEM!!! Een vleugje creativiteit kan je vandaag zeker 
helpen. We doen namelijk techniek “Hoe maak ik een klein spel?”. 

Zaterdag 18 februari 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 25 februari 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 4 maart 2023, 10u00 tot 17u30 
Vandaag doen we 2/3 van een triatlon. Klinkt alvast lastig.  We gaan al fietsend naar 
het zwembad waar je badge zwemmer kan afleggen. Ook badge fietser afleggen 
behoort tot de mogelijkheden. Een fiets en zwemgerief zijn dus een must.  

Niet vergeten: lunchpakket, €5 voor het zwemmen, €1 voor een koekje en een drankje, 
fiets (helemaal in orde) + helm + fluovest, zwemkledij + handdoek + (zwembril) 
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Zaterdag 11 maart 2023, 14u00 tot 17u00! 
Vandaag spelen we veel spelletjes, het ideale moment om badge “Goedspeler” af te 
leggen. Let op: ’s avonds is het 2de eetfestijn en is de vergadering dus gedaan om 17u. 

Zaterdag 18 maart 2023, 14u00 tot 17u30 
Haal je verkoopskills maar boven vandaag, want we doen een koekjesverkoop in Gent! 
Hoe meer koekjes we verkopen hoe meer leuke dingen we kunnen doen op kamp. 
Brengen jullie allemaal zelfgemaakte koekjes mee die we dan kunnen verkopen.  

Zaterdag 25 maart 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 1 april 2023 tot woensdag 5 april 2023 
Joepieeeee!!! Paaskamp!!! 

Zaterdag 8 april 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 15 april 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 22 april 2023, 10u00 tot 17u30 
OPENEN EN SLUITEN IN DE BLAAMEERSEN!!! Begin maar alvast te trainen want 
vandaag gaan we onze sportieve kant naar boven laten komen. Badge Atleet kan zeker 
worden afgelegd. 

Niet vergeten: sportkleren, lunchpakket en €1 voor een koekje en een drankje. 

Zaterdag 29 april 2023, 14u00 tot 17u30 
OPENEN EN SLUITEN IN WONDELGEM!!! Aflegvergadering. 

 

Jotaho 
Ondoorgrondelijke Patrijs 

Paulien Mens 
Takleidster wolven 

patrijs@dezwaluw.org 
0473/28.82.03 

  

mailto:patrijs@dezwaluw.org


33 
 

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – JANUARI 2023 TOT APRIL 2023 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: VAN DE WALLE BORRE – SCHOUWBROEKSTRAAT 83 – 9921 VINDERHOUTE 

 

Artikel JVG's Herfstkamp 2022 

Zaterdag 29 oktober 2022 

Al vroeg in de ochtend stond iedereen met vermoeide oogjes maar ook met heel veel 
enthousiasme en opwinding klaar om met de bus op hét belangrijkste evenement van 
het seizoen te vertrekken. Al snel werd de bus ingeladen en werd er afscheid genomen 
van de dierbare mensen die helaas niet mee konden komen. Eens aangekomen op de 
Zozimus kregen de JVG’s te horen dat we dit kamp direct gingen starten met een kleine 
extra wandeling. De kaarten en het kaartleesmateriaal werden terstond verzameld en 
alles werd voorbereid voor een lange vermoeiende trektocht. Wolf Housen had heel 
snel onze locatie gevonden. De leeuwen mochten hierdoor als eerste vertrekken.  Wat 
we niet hebben gekregen op onze tocht was onze gebruikelijke azimut. Op het punt 
waar we dit wouden doen kwam een boze Wingene-Tieltse inboorling ons verbieden 
om zijn gebieden te betreden. Omdat ze dit zo jammer vonden hebben de tijgers en de 
vossen dan maar een azimut doorheen het bos gehouden.  Al ergens in het begin van 
hun lange wandeling werden de tijgers gedurende enkele punten gevolgd door een 
hondje. Het kleine dier moest helaas afstand nemen van zijn nieuwe vrienden wanneer 
deze een prikkeldraad overstaken. Ook zagen zij zich genoodzaakt twee opritten en 
een tuin te doorkruisen voor zij hun doel konden bereiken. Blijkbaar was hun kaart iets 
minder betrouwbaar dan de rest? Verder hebben zij een rechtdoortocht door de netels 
in het bos gehouden bij gebrek aan een gangbaar pad. Een andere patrouille die enige 
tijd in de netels doorbracht was de patrouille van de vossen. Zij besloten dat de kortste 
weg gewoon door doornstruiken, brandnetels en distels was. Het bos ging echter nog 
even door met hen te pesten en sloot het geheel af met een gracht waar Julie Verbeke 
natte voeten aan overhield.  ’s Avonds streden de JVG’s per patrouille om de 
quizzerstitel. Bij deze kleine kennis-concours werd er echter meer bijgeleerd dan 
geraden. De herten bleken toch het beste opgelet te hebben op school. Wel hebben 
Titus Bodé, Flynn Cornelis, Sanne De Coensel en Leon Van Petegem zich bewezen op 
de dansvloer. 

Zondag 30 oktober 2022 

Na een vermoeiende eerste dag werden de JVG’s zachtjes gewekt om hun eerste 
volledige kampdag te starten. De bewogen dag ervoor en het stiekeme nakaarten in 
de nacht zorgde opnieuw voor kleine oogjes ’s ochtends. Zondag is morele-opvoeding-
dag. De hoge energieprijzen waren deze keer het onderwerp en werden onderworpen 
aan onze kritische blik en vlijmscherpe argumenten. Sami Meziani toonde zich hier als 
grote strateeg met zijn uitleg over hoe alle huidige problemen en de energiecrisis 
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konden uitmonden in een groot conflict met Noord-Korea en de start zouden kunnen 
betekenen van Wereldoorlog III. Tijdens het middagspel kwam naar boven hoe goed 
Sanne De Coensel en Levi Houttekiet wel niet waren met een Rubiks kubus. Levi heeft 
hier zijn persoonlijk record verbroken en heeft een volledige Rubiks kubus opgelost in 
maar liefst één minuut en negen seconden.  Vandaag is Laura Mugica-Gonzalez ook 
TikTokpopulair geworden. Toen Salamander haar TikTokaccount ontdekte zijn al haar 
TikToks plots viraal gegaan. Toch bestaat het vermoeden dat ze vooral door dezelfde 
persoon zijn bekeken. Tijdens het sluipen bij de avondactiviteit heeft de politie een 
hele goede manier ontdekt om sluipers op te sporen. Wanneer zij vroegen wie er 
huisdieren had, stak Titus Bodé, die tot dan toe ongezien tot op een meter van zijn 
doelwit genaderd was, met een breed gebaar zijn hand in de lucht en mocht hierdoor 
opnieuw beginnen. Tijdens deze avondactiviteit werd ook naar de talenkennis van de 
JVG’s gepeild. Opvallend was hier hoe Christ Adomako met weinig woorden zich 
probeerde uit te drukken in zowel het Engels als het Frans. Zijn probleem was echter 
dat hij bijna geen Frans en Engels kende. Op het einde van de activiteit was er een 
groot gevecht gepland. De JVG’s verschoten zich echter een ongeluk wanneer ze om 
hulp riepen en niet één, niet twee, maar achttien agenten hen te hulp schoten. 
Iedereen werd vandaag ook getest op zijn kennis van de scoutswet en belofte. Een 
dikke proficiat aan alle eerstejaars die hun 
hoed dit kamp hebben behaald! 
Gedurende heel het kamp waren 
verschillende JVG’s al ijverig aan het 
zwoegen om meer technieken af te leggen. 
Goed bezig Flynn Cornelis, Loek 
Schuermans, Lukas Lataire, Leander 
Goedertier en Jolien Goedertier! 

Maandag 31 oktober 2022 

Vroem, vroem, vroem … De JVG’s werden wakker gemaakt door het geluid van luid 
knallende motors. Iedere JVG mocht zich aansluiten bij een motorbende en een coole 
bendenaam kiezen. Nadat ze zich bewezen hadden sloten ze zich aan bij No Surrender, 
de Red Devils of de Hell’s Angels voor de rest van de dag. De JVG’s werden door hun 
bendes op hun fysiek beoordeeld want wie permanent drugs op zak heeft moet snel 
kunnen lopen. Bovendien kwam juist de politiewagen afgescheurd met gierende 
banden en loeiende sirenes. Uit de auto kwamen de agenten Schalkse Lemming en 
Onverstoorbare Gaviaal, klaar om alle sprinters te achtervolgen en hun drugs af te 
pakken. 
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Na de middag werd er een grote bendeoorlog uitgevochten om het drugsmonopolie in 
handen te kunnen krijgen. De Hell’s Angels en de Red Devils werden hierbij compleet 
verpletterd door No Surrender. Voortaan kunnen jullie enkel nog bij deze motorgang 
terecht voor jullie dagelijkse dosis. Ada Lachat is vandaag ook kort ziek geworden. Als 
een gediplomeerd dokter heeft zij uitgeroepen dat haar verschrikkelijk lijden was 
veroorzaakt door het eten van een rauw ei en dat zij nu op sterven na dood lag. Na een 
dag slapen en uitzieken was zij gelukkig weer volledig op de been. De dag werd, zoals 
het agressieve macho motorbendes betaamt, afgesloten met opnieuw een groot 
gevecht en vele ontvoeringen. 

Dinsdag 1 november 2022 

Ter gelegenheid van de inspectie werd anderhalf uur het lied “Poets je tanden” 
opgezet. Hierover waren de meningen sterk verdeeld. Hierna vonden onze traditionele 
kimspelen plaats. Vandaag werden de neus, oren, tong en het geheugen beproefd. Levi 
Houttekiet stak hier met kop en schouders bovenuit met een net geen perfecte score 
(bij geheugen haalde hij 19/20).  Vandaag ontdekte Marthe Bruggeman dat ze niet 

100 meter sprint 
1 Levi Houttekiet 15,47 

seconden 
2 Jérome Berghe 16,44 

seconden  
3 Loek Schuermans 16,88 

seconden 
400 meter lopen 
1 Levi Houttekiet 1 min 19,03 sec 
2 Loek Schuermans 1 min 21,56 sec 
3 Leander Goedertier 1 min 22,36 sec 
Hoogspringen 
1 Cas De Ketelaere 1,25 meter 
2 Jérome Berghe 1,20 meter 
3 Levi Houttekiet 1,20 meter 
Verspringen 
1 Cas De Ketelaere 3,66 meter 
2 Levi Houttekiet 3,50 meter 
3 Laura Mugica-Gonzalez 3,24 meter 
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Serviaans maar Venetiaans blond is.  Gelukkig heeft het maar tot de voorlaatste dag 
geduurd voor ze dit door had. Al haalt ze de twee nog altijd af en toe eens door elkaar. 
’s Middags werden er eieren verzameld om deze daarna lekker op elkaar te kunnen 
gooien. Vooral Yanis Meziani en Titus Bodé hebben echter de vlaag gevangen en 
kwamen besmeurd uit het middagspel. ’s Avonds werd er gezellig samen gekokkereld. 
Nadat de JVG’s hun ingrediënten hadden verzameld bij de lokale pitazaken konden zij 
hun eigen pitacompetitie beginnen. Zowel 
de leiding als de JVG’s hebben met veel 
plezier alles opgepeuzeld. Victor Demunter, 
Yanis Meziani, Titus Bodé, Jonathan 
Meersseman en Leander Goedertier hadden 
de beste pita gemaakt. 

Woensdag 2 november 2022 

JVG’s wakker worden! Opstaan in uniform! En zo begon de laatste ochtend van dit 
kamp. Nog voordat iedereen het verwachtte, was dit kamp al bijna gedaan. In plaats 
van inspectie werden nu alle valiezen volledig gevuld en aan de kant gezet. Er werden 
nog evaluaties ingevuld, de laatste maaltijd werd opgeschrokt en dan stonden de 
bussen daar al klaar. Wanneer er aan de JVG’s gevraagd werd wat zij nog graag in het 
boekje zouden willen, gaf Auke Busch nog de volgende woorden mee: “Auke Buch is 
geen fluostift.” De betekenis hiervan ontgaat ook mij, maar bij deze is haar wens 
vervuld. Na het afscheidslied werden de bussen nu, na de valiezen, ook met kinderen 
gevuld. En zo beste lezer, eindigt dit verhaal, maar er zullen er nog vele volgen. 

Vele groeten van uw verslaggever ter plaatse, 
Onverstoorbare Gaviaal 

Assistent-takleider Jongverkenners/-gidsen 

 

De JVG-leiding 2022-2023 
Dartele Picus 

Onverstoorbare Gaviaal 
Ondeugende Alpaca 

Toegewijde Salamander 
Schalkse Lemming 
Mijmerende Anoa 
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Programma Jongverkenners-Jonggidsen 

Als je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te geven aan 
Picus (picus@dezwaluw.org of 0468/16.96.24). We openen en sluiten altijd in 
WONDELGEM, tenzij anders vermeld in de beschrijving van de vergadering. Denk er 
ook aan om 50 cent mee te nemen voor een cola en voor een koek. Vergeet bij 
vergaderingen vanaf 10 uur je lunchpakket niet. 

 

Zaterdag 12 november 2022, 10u00 tot 17u30 
Vandaag gaan we lekker koken. Een lunchpakket is dus niet nodig. We spreken af in 
Wondelgem om 10u! 

Zaterdag 19 november 2022, 14u00 tot 17u00! 
We spelen kleine spelletjes en sluiten iets vroeger af om ons klaar te maken voor de 
spaghettiavond.  

Zaterdag 26 november 2022 
Geen vergadering  

Zaterdag 3 december 2022, 10u00 tot 17u30 
Vandaag vieren we Sinterklaas dus vergeet zeker geen cadeautje mee te nemen van 
rond de 5 euro! 

Vrijdag 9 december 2022, 19u00 tot 22u00 
De eerste avondvergadering van december. We houden een grote Just Dance Battle.  

Vrijdag 16 december 2022, 19u00 tot 22u00 
Vandaag hebben we een avondvergadering. We gaan gezellig samen een film kijken. 
Als jullie willen mogen jullie snacks of dekentjes meepakken. 

Zaterdag 24 december 2022 
Geen vergadering  

Zaterdag 31 december 2022 
Geen vergadering  

Zaterdag 7 januari 2023 
Geen vergadering  

mailto:picus@dezwaluw.org
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Zaterdag 14 januari 2023, 14u00 tot 17u30 
Vandaag spreken we af in De Muze om een groot stadsspel te spelen. 

Zaterdag 21 januari 2023, 14u00 tot 17u30 
We leren hoe we eerste hulp bij ongevallen moeten bieden. Voor elk wondje, groot of 
klein, zullen de JVG´s voorbereid zijn. 

Zaterdag 28 januari 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 4 februari 2023, 10u00 tot 17u30 
Vandaag gaan we op triatlon. Meer info volgt! 

Zaterdag 11 februari 2023, 14u00 tot 17u30 
We leren onze persoonlijke maten en spelen leuke spelletjes.  

Zaterdag 18 februari 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 25 februari 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 4 maart 2023, 10u00 tot 17u30 
We gaan op fietstocht! Vergeet zeker geen lunchpakket, een fietshelm, een fiets die 
volledig in orde is en jullie zwemgerief! 

Zaterdag 11 maart 2023, 14u00 tot 17u00! 
We spelen kleine spelletjes en sluiten iets vroeger af voor ons tweede eetfestijn. 

Zaterdag 18 maart 2023, 14u00 tot 17u30 
Vandaag schudden we de dansbeentjes los en dansen we enkele volksdansen. 

Zaterdag 25 maart 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 1 april 2023 tot woensdag 5 april 2023 
Paaskamp! 

Zaterdag 8 april 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 15 april 2023 
Geen vergadering  
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Zaterdag 22 april 2023, 10u00 tot 17u30 
Vandaag leggen we badge atleet af. Vergeet zeker geen lunchpakket en sportgerief. 
We spreken af om 10u aan de beachhouse in de Blaarmeersen! 

 

Dartele Picus 
Ramon Demey 
Takleider JVG’s 

picus@dezwaluw.org 
0468/16.96.24 

 

 
  
 
 

mailto:picus@dezwaluw.org
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Artikel VG’s Herfstkamp 2022 

Zaterdag 29 oktober 
Eindelijk! Het is tijd voor het eerste kamp van het jaar. De VG’s stapten na een toch wel 
lange busrit de bus af in Bekkevoort en zagen daar voor hen de Zozimus opdoemen. 
 
Na de slaapzaal ingericht te hebben en zich om te kleden gingen de VG’s eten. In het 
begin van deze mooie eerste dag konden de VG’s nog even op het gemakje genieten 
van het ongebruikelijk zomers zonnetje voordat het echte kamp zou gaan beginnen. 
Ook speelden ze voor de eerste keer, en zeker niet de laatste dit kamp, frisbee. 
 
Tijd voor het middagspel met de opvallende titel “Rupaul’s Drag Race.” De bedoeling 
van dit spel was dat een vrouw een zo goed mogelijke man werd en omgekeerd. Er 
waren drie opdrachtenpostjes. Bij de eerste moest je dansen zoals het andere geslacht 
dat zou doen, bij de tweede waren er allerlei verschillende creatieve opdrachten door 
Kapucijnaap... Allemaal posten dus om de echte man/vrouw in jou naar boven te halen. 
Op het einde moest iedereen op de catwalk. De winnaars werden gekozen door onze 
mooie jury en ons publiek. Hieruit bleek dat we niet één maar twee winnaars hadden, 
namelijk: Rami Amlali en Renée Vandekerckhove, een mooi stel! 
 

Dan was het tijd voor een lekker vieruurtje. Maki, 
Kapucijnaap en Oehoe konden het toch niet laten om 
een banaan helemaal in hun mond te proppen en de 
combinatie van een tampon met melk uit te proberen. 
Voor het avondeten was er nog tijd voor een paar 
kleine spelletjes, en natuurlijk… de beroemde 
kampwenken. Als de VG’s hun buikje rond hadden 
gegeten met lekkere curry en rijst, was het zoals elke 
avond met de hele eenheid zangles en daarna kantine.  
 
Nu was het tijd voor het eerste avondspel van het 
kamp. Er werd de VG’s verteld dat dit avondspel 

doorging in verschillende fases: tijdens de eerste fase was het een spel per patrouille. 
De patrouille die hierbij won had een voordeel voor het tweede deel van het spel. Maar 
dan werd het mysterieus, de VG’s moesten om 20u40 al naar bed en hun pyjama’s 
aandoen, Kapucijnaap had namelijk een verontrustend bericht ontvangen van de enige 
echte Kameleon. Na wachten, niet echt weten wat er zou gebeuren, maar toch een 
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klein vermoeden, werd er de VG’s verteld dat ze hun uniform moesten aandoen. 
Joepie, tijd voor dropping! Daar hadden ze ons goed liggen! 
 
De tocht had ook een nadeel, als de leiding een patrouille inhaalde dan kreeg die 
patrouille 30 min. straftijd. De Stieren moesten als laatste vertrekken, ze hadden 
namelijk het spel verloren. Dus met de leiding maar 10 minuten achter hen werden ze 
al snel ingehaald. Onderweg stonden er ook opeens 10 enge mensen op ons pad. Na 
de eerste schrik bleken het gelukkig de Seniors te zijn die eens goed in de 
verkleedkoffers van de cubbing waren gedoken. Pas diep in de nacht bereikten alle 
patrouilles de Zozimus. Na deze vermoeiende nacht kropen de VG’s moe en voldaan 
hun vertrouwde bedje in. Gelukkig mochten ze wel een uur langer slapen. 
 
Zondag 30 oktober 
De volgende dag (of ja, ochtend) werden de VG’s wakker 
gemaakt en was het tijd voor een turnles met Sika. 
Tijdens de inspectie werd er veel buiten gegooid. Het was 
zondag, je kan het wel al raden, tijd voor... morele 
opvoeding! Deze keer heeft de leiding van de VG’s het 
boeiende onderwerp “alcoholgebruik bij jongeren” 
gekozen. Na deze zeer leerzame ervaring konden de VG’s 
genieten van vrij spel en lekker middageten. 
 
Na de siësta was het tijd voor het middagspel: Clash of 
Clans. Dit spel speelden we in 4 teams. Elk team moest een zo groot mogelijk dorp 
bouwen door bij de postjes een bepaalde stof te verdienen zoals goud, elixers en 
duistere elixers. Bij een van de opdrachten leerden we dat Konijn verbazend goed was 
bij het rollen van de berg. Ze kon iets minder goed haar evenwicht behouden dan eerst 
gedacht. De groep van Arend Schuermans werd eerste, proficiat! Daarna de groep van 
Sperwer, ook proficiat! (De bladeren waren lekker hé! ) Dan die van Steenbok, en als 
laatste maar niet minste die van Otto Bodé.  
 
Het avondeten, de zangles en de kantine waren al rap gedaan want het was al weer 
tijd voor een avondspel. Geen dropping deze keer, oef. Het spel genaamd Bed Wars 
werd gespeeld in groepjes van 2 of 3 personen. Elk groepje kreeg een ei dat ze moesten 
beschermen. Dit konden ze deels doen door verdediging te kopen bij de centrale post. 
Je kon diamanten krijgen bij de postjes. De winnaars van dit spel waren Lily Neirynck 
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en Spitsvogel, goed gedaan meisjes! Hierna kroop iedereen opnieuw uitgeput van al 
die spelen in zijn warme bedje. 
 
Maandag 31 oktober 
De volgende ochtend kregen de VG’s turnles van Maki, en aten ze hun buikje rond met 
lekkere boterhammetjes. Tijdens de inspectie vlogen er veel fout opgeplooide 
slaapzakken naar buiten, hier was vooral Max Albers niet zo blij mee. Daarna speelden 
de VG’s nog een paar kleine spelletjes zoals dikke Bertha, pak mijn lief niet af, en 
kiekeboe.  
 
Na de nodige chaos, middageten en een rustige siësta was het alweer tijd voor een 
leuk middagspel. De siësta was zo rustig dat Steenbok en Rami Amlali spontaan de 
toiletten schoongemaakt hebben, dikke merci hiervoor boys! Het spel Jeffrey Dahmer 
ging erom elkaar te doden en de beste seriemoordenaar te zijn. De VG’s moesten een 
plan en een slachtoffer hebben om een wapen de 
kopen bij de dealer. De 5 beste seriemoordenaars (dus 
degene met de meeste kills) mochten de rest van de 
VG’s laten proeven van hun slachtoffers. Na dit 
middagspel kregen de VG’s hun 4-uurtje en speelden 
nog verschillende spelletjes waaronder natuurlijk een 
epische battle voetbal en frisbee. Na het avondeten is 
het zoals altijd zangles, maar dit keer kwam Livia 
Roobrouck heel blij de zangles binnen. Op haar 
voorhoofd stond er geschreven: TWEEDE KLAS!! Livia had haar laatste techniek voor 
haar tweede klas gehaald, namelijk knopen. Een hele dikke proficiat Livia! Na de 
zangles namen we afscheid van Sperwer, die vroeger naar huis ging voor een 
sportkamp. Tot volgende zaterdag Sperwer, winnen he! Tijdens de kantine konden de 
VG’s al vermoeden dat het avondspel iets met Harry Potter ging zijn. 
 
En ze hadden gelijk, het avondspel van vanavond heet Harry Potter. De VG’s werden in 
twee groepen opgedeeld. Een van Harry en een van Voldemort. Zij moesten 
opdrachten doen bij bekende figuren van de Harry Potterreeks. Na veel gelijkstand 
moesten ze op het einde nog een dassenroof doen. De groep van Voldemort kreeg 5 
extra levens, maar de groep van Harry Potter mocht bij de groep van Voldemort ook 5 
nadelen uitdelen. Zo moesten bepaalde mensen hun benen of handen aan elkaar 
binden. Uiteindelijk won de groep van Harry Potter en nogmaals werd Voldemort 
verslagen. Na dit avondspel kropen de VG’s hun bedjes in. 
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Dinsdag 1 november 

De VG’s werden om klokslag 8 uur gewekt door 
hoorngeschal. Ze moesten allemaal zo veel mogelijk 
leger kleren aandoen. Want het was... themadag!  Na 
de turnles aten de VG’s hun buikje rond met 
cornflakes. Het was erna ook de beste inspectie tot nu 
toe, complimenteerde de leiding ons. Genoeg 
gelachen, tijd voor sportproeven. Bij de 100 m sprint 
was Rami Amlali het snelst, daarna Arend 
Schuermans, en de derde plek ging naar Max Albers. 
Bij de 400 m lopen geven we de eerste plek aan Arend 
Schuermans, de tweede plek is voor Rami Amlali en de 
derde voor Steenbok. Bij het pompen in 1 minuut 

geven we de eerste plek aan Arend Schuermans, de tweede aan Steenbok en de derde 
aan twee mensen, namelijk Rami Amlali en Lily Neirynck. Proficiat allemaal! Terwijl 
Coati aan het pompen was, viel zijn bril af, waarop hij zei: “Daar gaat mijn bril, maakt 
niet uit maakt niet uit!” Ook viel het op dat Loerie een heel goed liggende bank was. 
Hierna was het weer tijd voor spelletjes. Tijdens voetbal met de Seniors maakte 
Zeehond een heel mooi goal, die voor altijd de scouts geschiedenisboeken in zal gaan. 
 
Die middag aten de VG’s een burger of vegetarische balletjes met appelmoes en puree. 
Hmmmm! Het middagspel Armyleon was ook in thema. Iedereen had een rang 
gekregen, de enige persoon die startte met de hoogste rang was Jana Goedentier. Zij 
startte met nummer 1. Je kon elkaar uitdagen en zo een rang naar boven of naar 
beneden gaan. Tijdens het spel moesten verschillende mensen waaronder Zaara Khan 
en Jara Verbanck tijdens een opdracht de bedden verplaatsen. Hier speelden ze eerst 
verstoppertje en vonden er ook kussengevechten met blinddoeken plaats. Aangezien 
de kamer hierdoor toch een beetje een stort was, kregen de VG’s een kwartiertje de 
tijd om alles terug op zijn plek te leggen.  
 
Dan was het tijd voor het spel Capture The Flag. Ook dit was in thema. Elke patrouille 
moest een kamp maken in het bos en dan elkaars vlag afpakken. Je kent het spel wel. 
Maar deze keer kreeg elke VG een blaaspijp en deeg gemaakt van bloem en water om 
de vijand af te weren. Dit zorgde voor hilariteit alom, zeker bij de leiding zelf. De 
winnaars van dit spel waren de Piranha’s. Na het avondeten was het al tijd voor de 
laatste zangles. Wat ons echter triestig stelde is dat we afscheid moesten nemen van 
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Renée Vandekerckhove. Ze gaven allemaal een dikke knuffel aan Renée en ze was weg. 
Veel plezier op reis! Als avondspel speelden de VG’s het maffiaspel. De bedoeling van 
dit spel was om een zo groot mogelijke kolonie te hebben door leiders van andere 
groepen te doden. Steenbok en Jan Meyskens waren hier verbazend goed in. De groep 
van Spitsvogel won, zij werd bijgestaan in haar missie om de grootste maffiabaas ooit 
te worden door niemand minder dan Zaara Khan, Mara, Lily Neirynck, Rhea en Coati. 
 
Woensdag 2 november 
De VG’s werden om 8 uur wakker gemaakt en moesten hun uniform aandoen, want de 
tijd om naar huis te gaan is gekomen. We deden onze laatste turnles van dit kamp, aten 
en maakten onze valiezen. Dan was het tijd om op te kuisen. Hierna hadden de VG’s 
even vrij en speelden ze voetbal. Na het eten, dat de Stam met veel liefde voor ons had 
klaargemaakt, konden de VG’s beginnen met de valiezen in te laden en speelden ze 
nog stormram met de JVG’s, wat de buschauffeur kennelijk niet zo leuk vond. De VG’s 
sloten zoals elk kamp met de hele eenheid af en stapten in de bus. Toen de VG’s 
aankwamen in Wondelgem stonden de ouders al klaar om ze op te vangen, maar ze 
moesten nog even helpen met de 
camion uit te laden. Hierna zei 
iedereen dag aan elkaar en ging 
iedereen nog blij van het leuke kamp 
naar huis.  
 
Dankjewel aan de leiding en de Stam 
om zo een leuk kamp voor ons te 
organiseren en bedankt aan alle VG’s 
om zo talrijk en enthousiast aanwezig 
te zijn! 
 
 

Uw verslaggeefster 
Fanatieke Rhea 
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Programma Verkenners-Gidsen 

Indien je niet naar een vergadering kan komen gelieve Sika (sika@dezwaluw.org of 
0471/99.68.29) dan een week op voorhand te verwittigen zodat wij onze activiteiten 
goed kunnen plannen. We vergaderen altijd op ons terrein te Wondelgem. Is het niet 
zo, dan wordt dit tijdig gemeld. Neem steeds stylo, papier en €1,00 voor het vieruurtje 
mee. Uiteraard in PERFECT UNIFORM! 

Zaterdag 12 november 2022, 10u00 tot 17u30 
Het is de eerste patrouillevergadering van het jaar, de Condors zijn al druk bezig met 
de voorbereidingen, meer info volgt! Vergeet zeker geen lunchpakket. 

Zaterdag 19 november 2022, 14u00 tot 17u00! 
Vandaag herhalen we de techniek persoonlijke maten. Neem dus zeker allemaal een 
meetlat mee! We sluiten af om 17u voor de spaghettiavond, allen daarheen! 

Zaterdag 26 november 2022 
Geen vergadering  

Zaterdag 3 december 2022, 10u00 tot 17u30 
Ooo wie klopt daar kinderen? Ja ja, het is onze beste vriend de Sint. Deze vergadering 
staat dan ook in thema van hem. Meer info volgt, maar neem een lunchpakket mee! 

Vrijdag 9 december 2022, 19u00 tot 22u00 
De examens komen eraan dus spreken we af om 19u op vrijdagavond. Vanavond doen 
we een Mario Cart en Just Dance vergadering, trek dus jullie danskleren aan en neem 
extra controllers mee als jullie die hebben.  

Vrijdag 16 december 2022, 19u00 tot 22u00 
OPENEN GENT CENTRUM. We spreken vanavond af op de Wintermarkt in Gent voor 
onze 2de avondvergadering van het jaar. Gesjelliggg tot dan! 

Zaterdag 24 december 2022 
Geen vergadering  Fijne Kerst! 

Zaterdag 31 december 2022 
Geen vergadering  Tot volgend jaar! 

Zaterdag 7 januari 2023 
Geen vergadering  

mailto:sika@dezwaluw.org
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Zaterdag 14 januari 2023, 14u00 tot 17u30 
Wie, wat, waar, wanneer, hoe, materiaal? Vandaag herhalen we de techniek balspel 
en spelen we natuurlijk veel kleine spelletjes.  

Zaterdag 21 januari 2023, 14u00 tot 17u30 
OPENEN KRISTALLIJN want joepiiiieeee we gaan schaatsen vandaag. Vergeet jullie 
handschoenen niet en 7 euro inkom.  

 

Zaterdag 28 januari 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 4 februari 2023, 10u00 tot 17u30 
Vandaag krijgt iedereen de kans om zijn badge fietser af te leggen. Natuurlijk herhalen 
we de techniek nog eens voor de eerstejaars. We spelen ook veel spelletjes en vergeet 
jullie lunchpakket niet. 

Zaterdag 11 februari 2023, 14u00 tot 17u30 
Het is alweer tijd voor de 2de patrouillevergadering van het jaar. De Stieren zijn volop 
bezig met de voorbereidingen. Meer info volgt! 

Zaterdag 18 februari 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 25 februari 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 4 maart 2023, 10u00 tot 17u30 
Vandaag doen we een pannenkoekenverkoop om onze takkas te spijzen. Meer info 
volgt! Vergeet zeker jullie lunchpakket niet. 

Zaterdag 11 maart 2023, 14u00 tot 17u00! 
Vandaag herhalen we mogelijk de belangrijkste techniek, ja ja tijd om kaart te lezen. 
Wie goed oplet loopt niet verkeerd bij de volgende tocht en maakt kans om patrouille 
van de tochten te worden. We sluiten af om 17u voor ons 2de eetfestijn, allen 
daarheen! 

Zaterdag 18 maart 2023, 14u00 tot 17u30 
Vandaag nemen we onze geliefde trekkerstentjes onder de loep, zodat iedereen op 
kamp droog kan slapen. We spelen ook veel spelletjes. 
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Zaterdag 25 maart 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 1 april 2023 tot woensdag 5 april 2023 
Nee, het is geen mop, het is alweer tijd voor Paaskamp. Verzamelen om 8u30 in 
Wondelgem.  

Zaterdag 8 april 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 15 april 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 22 april 2023, 10u00 tot 17u30 
De Pythons zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de 3de patrouillevergadering 
van dit jaar. Meer info volgt.  

 
 

Bescheiden Sika 
Marthe Theunissen 

Takleidster VG's 
sika@dezwaluw.org 

0471/99.68.29 

  

mailto:sika@dezwaluw.org
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Artikel Seniors Herfstkamp 2022 

Zaterdag 29 oktober 

Na lang te wachten is het eindelijk 
weer herfstvakantie en dat betekent 
herfstkamp!  Alle seniors stonden klaar 
om 8:30 om de bus in te laden en de 
kinderen uit te zwaaien. U vraagt zich 
dan waarschijnlijk af: gaan de seniors 
dan niet mee met bus? Nee, beste 
lezers, de seniors kregen de opdracht 
te liften naar het kampterrein Zozimus 
te Bekkevoort. De bedoeling is om zo 
snel mogelijk in het kampterrein aan te 
komen bij Seriema en Raaf. Je kon onderweg opdrachtjes doen of plaatsen bezoeken 
om zo meer tijd te verliezen. Het team van Alces en Bonobo kwam als eerste aan nadat 
ze konden liften met een zeer gunstige bus. Alces was dan ook zeer goed voorbereid. 
Het groepje van Hauki en Jaguar kwam als tweede aan, zij hadden een prachtige lift 
met een Tesla aan de haak geslagen.  Podenco en Simon Govaerts kwamen als derde 
binnen nadat ze zojuist de schrik van hun leven hadden gehad met een buschauffeur 
die hen als grapje geld wou aansmeren voor de lift. Als laatste kwamen Spreeuw en 
Pongo aan , zij waren blijkbaar niet echt zo bezig met de snelheid, want zij deden nog 
even citytrip in het prachtige Leuven en het minder prachtige Tienen. Nadat iedereen 
aangekomen was speelden we nog enkele leuke spelletjes en aten we een heerlijk 
vieruurtje en een verrukkelijk avondmaal. Dan gaven Jaguar en Simon Govaerts een 
zangles voor de hele eenheid. Toen was het tijd voor het avondspel van Alces en 
Bonobo. Het was een groot UNO spel waar je zoveel mogelijk kaarten moest 
wegspelen om op het einde een mega epic final battle te doen waar Spreeuw en Pongo 
wonnen. Na dit leuke avondspel werd er aan de seniors gevraagd om de VG’s bang te 
maken tijdens hun dropping en daar konden wij natuurlijk geen nee tegen zeggen. Na 
deze ongeveer gelukte opdracht was het dodotijd voor de seniors. 
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Zondag 30 oktober 

Taptoe! Binnen 5 minuten in je bed!  Zo werden de seniors vandaag gewekt want het 
was vandaag omgekeerde dag. De themadag van Hauki, Pongo en Spreeuw. Zoals elke 
normale dag eindigt begonnen we vandaag met een avondspel gemaakt door Hauki 
namelijk Food is Good. In dit spel was het de bedoeling om door middel van opdrachten 
voedsel te verzamelen zodat we toch een beetje konden eten en niet 2 uur moesten 
wachten. De creativiteit in de opdrachten was wel al aanwezig in de ochtend zo 

moesten de seniors als wedstrijdje 
een zo groot mogelijke 
stoelentoren maken. Na dit 
lekkere avondspel was het tijd 
voor kantine om 10:30! Voordat 
we lekker konden smikkelen van 
ons avondeten was het tijd voor 
een zangles maar niet zomaar één: 
een karaoke waar iedereen 
luidkeels meezong! Jaguar had dan 
een beetje ongeluk want zijn 
veldbed scheurde bijna helemaal 

door en hij had dus de nachten nadien niet echt een comfortabele nacht. Voor tijdens 
het vieruurtje hadden Pongo, Hauki en Spreeuw een Smash or Pass presentatie 
voorbereid waar we enkele prachtige foto’s van Raaf en Seriema konden aanschouwen 
(en natuurlijk ook Podenco ) Toen kreeg Podenco een zogenaamde depressie want 
zijn 4G was op! Maar hierdoor kwamen we wel te weten dat hij eigen 
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gepersonaliseerde sokken had met een podenco op. Het was 15:00 en dat betekent 
middagspel in de omgekeerde-dag-termen. Vandaag speelden we het middagspel van 
Pongo en Spreeuw namelijk het epic Fortnite battle royale spel. De bedoeling van het 
spel was om zo veel mogelijk Victory Royales te halen en een zo mooi mogelijke 
collectie te hebben om de enige echte Fortnite master te zijn. Maar dan had je Raaf 
die prachtig verkleed was in een kerstboom die jouw vicory royales kon stelen door je 
aan te tikken. Op het einde van het spel werd een loadout contest gegeven en konden 
de deelnemers elkaar raten. Deze contest werd gewonnen door Simon. Alces had de 
meest waardevolle loadout. Maar de ultieme winnaar van het spel en daarmee ook de 
fortnite master was Jaguar! Na het middagspel speelden we nog enkele spelletjes en 
aten ons ontbijt. Dan vertrok Raaf voor een dagje naar huis voor een dagje school 
(strever). De dag was mooi geweest en we gingen gaan slapen, ik bedoel wakker 
worden?  

Maandag 31 oktober 

De derde dag is aangebroken en we 
beginnen onze dag met een 
ochtendgymnastiek gegeven door 
Alces en Bonobo. Vandaag was het 
tijd voor sportproeven maar niet 
zomaar sportproeven: sportproeven 
Xtreme. Met enkel bijzondere sporten 
die normaal niet worden beoefend in 
de scouts zoals discuswerpen, 
badminton, tafelvoetbal, volleybal en 
ook muurtje. De winnaar van de 1e 

editie Xtreme sportproeven was Alces.  Nadat we onze maagjes hadden gevuld was 
het tijd voor het middagspel van Jaguar en Podenco namelijk Cluedo de zwaluw editie. 
Daar was het de bedoeling de moordenaar, het wapen en de plaats delict te vinden 
voor de andere groepen het deden. We speelden het spel in totaal 2 keer, eerst 
wonnen Bonobo en Alces de tweede ronde Hauki en Simon. In 1 van de opdrachten 
had Pongo zeer veel moeite om een pistool in een zak te raden die Spreeuw uitbeeldde 
(zo moeilijk kan dat toch niet zijn ). Na het middagspel was het eens tijd om de 
kampprogramma’s van alle takken in te kijken en ons eigen spel dan eens te evalueren. 
En dan plots was hij er weer terug van weggeweest, the man himself Raaf, na een dagje 
school. Zoals jullie allemaal weten is 31 oktober Halloween en daarom vonden de 
seniors dit jaar het een goed idee om op trick or treat tocht te gaan in het welbefaamde 



51 
 

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – JANUARI 2023 TOT APRIL 2023 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: VAN DE WALLE BORRE – SCHOUWBROEKSTRAAT 83 – 9921 VINDERHOUTE 

 

Tienen-Winge, waar blijkbaar vele mensen niet wisten wat het concept inhield en dat 
vond Seriema blijkbaar heel grappig. De seniors kregen vooraf ook de opdracht zich zo 
eng mogelijk aan te kleden. Eng was het misschien niet maar er kwamen enkele 
prachtige creaties uit zo waren Hauki en Jaguar het komische duo Bert en Ernie en 
waren Bonobo en Alces, Ash en pikachu. Podenco was dan weer heel eng, hij was een 
spook (heel schattig). Pongo had dan weer wat ongeluk hij had zijn pas aangekochte 
nerd set van €15 (!!!) thuis vergeten (zoals hij even dacht over zijn valies) dus stond hij 
daar in zijn skinny jeans waar hij zeer moeilijk kon in lopen. Hij had hiervoor ook al wat 
ongeluk gehad met zijn veldbed waardoor hij volledig kamp op een matje moest 
slapen. Maar dat bedierf de pret niet want we kregen lekkere snoepjes en koekjes. 
Hauki en Jaguar werden uitgenodigd bij een vriendelijke mevrouw om eentje te 
drinken en dat duurde wel heel lang want ze had blijkbaar wel wat dingen te zeggen. 
Seriema en de rest van haar groepje hadden veel plezier met enkele grappige acties 
van Spreeuw en Simon Govaerts. Zo schrok Spreeuw heel hard van een passerende 
auto die hij zelf had laten tuten.  Na enkele kilometertjes te wandelen was het tijd voor 
de senioren om te gaan slapen.  
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Dinsdag 1 november  

Vandaag werden we zachtjes gewekt en was het tijd voor een turnles van Jaguar en 
Hauki samen met Kameleon. We leerden hoe we MO moesten geven en maakten er 
ook zelf een in groepjes van 2 waar interessante gesprekken uitvloeiden. Dan was het 
tijd voor een klein spel we speelden voetbal met de VG’s. Na dit super leuk en intensief 
potje voetbal was het tijd voor het middageten. Vandaag was het de beurt aan Simon 
Govaerts om zijn middagspel te geven: Capture the flag.  Bonobo was daar vooral de 
sterspeler in hij kwam 5 keer binnen met de vlag. Jaguar en Spreeuw kwamen tijdens 
hun vlucht met vlag vast in de stekels (iets minder leuk). Jaguar was ook niet altijd mee, 
hij vergat enkele keren de vlag mee te nemen.  Of 
liep hij terug het kamp van de tegenstanders in 
terwijl hij de vlag al had (niet zo slim). Door de inzet 
van Bonobo en zijn team wonnen zij 5-0. Tijdens het 
vieruurtje was het een festijn want we aten onze 
lekkere koekjes van het trick or treaten. Nadat we 
weer fresh gewassen waren begonnen we met de 
opkuis van de douches waar we konden genieten 
van de dj kunsten van Simon Govaerts.  Als 
avondspel had Raaf iets voorbereid. Je moest de 
populairste senior worden. Eerst begonnen we met 
enkel knotsgekke opdrachten zo moesten we lekker 
gras eten of elkaar een soa te geven door een 
smerig product op elkaar te smeren. Het tweede 
deel van het spel was een modeshow hier moesten de senioren zich zo mooi mogelijk 
verkleden. Daarna was het tijd voor de dance battle met de overgebleven 4 
kandidaten. Jaguar viel er als eerste uit, dan viel Pongo eruit door zijn mindere twerk-
kunsten. Als finale battle moesten Bonobo en Spreeuw breakdancen tegen elkaar. 
Bonobo won deze ronde en was daardoor de populairste senior (zeer jammer). Dan 
was het tijd om te dansen naar ons bed want de volgende dag moesten we de camion 
inladen. 

Woensdag 2 november 

De laatste dag is aangebroken de seniors werden wakker namen een ontbijtje en 
begonnen met hun valies te maken. 3 seniors waren vandaag uitverkozen om te helpen 
opruimen. Hieruit bleek Alces een echte chef broodjesmaker. Dan was het tijd om de 
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camion in te laden. Gelukkig hadden we geluk dat we Simon Govaerts hadden, want 
hij was weer de dj van dienst (we zouden hem graag zien draaien op Fly Away) (waar 
jullie natuurlijk ook allemaal naar toe moeten komen). Het werk ging snel omdat 
iedereen de vibe voelde. Zonder dat we het wisten was het al tijd om naar huis te 
vertrekken, maar eerst het afscheidslied (super emotioneel moment).  

Ik bedank namens heel de tak de Stam voor het lekkere eten en het EL-team die dit 
onvergetelijke kamp heeft georganiseerd. En natuurlijk onze moderatoren Raaf en 
Seriema voor het leuke kamp en alles wat ze voor ons hebben gedaan. DANKUUU!! 

 

 

Uw reporter ter plaatse 

Vredige Spreeuw 
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Programma Seniors 

Indien je een vergadering niet kan komen, gelieve de moderators dan te verwittigen. 
We vergaderen altijd op ons terrein te Wondelgem. Is dit niet zo wordt het tijdig 
gemeld. Neem steeds stylo, papier en €0,50 voor de cola mee. Uiteraard in PERFECT 
UNIFORM! 

 

Zaterdag 12 november 2022, 10u00 tot 17u30 
Pak je handschoentjes en sjaaltje maar mee want vandaag gaan we gaan schaatsen!! 
We spreken af aan de Muze! 

Zaterdag 19 november 2022, 14u00 tot 17u00! 
Vandaag lopen we zeker niet verkeerd want we gaan onze eigen tocht maken. We 
sluiten vroeger af door de spaghettiavond.  

Zaterdag 26 november 2022 
Geen vergadering  

Vrijdag 2 december 2022, 19u00 tot 22u00 
Ready, start, REN … vandaag gaan we jachtseizoen spelen. We spreken hiervoor af 
onder de schapenstal.  

Vrijdag 9 december 2022, 19u00 tot 22u00 
Vandaag zoeken we een uitweg uit een escape room, als we een betaalbare vinden xp. 
Locatie wordt nog meegedeeld.  

Vrijdag 16 december 2022, 19u00 tot 22u00 
Hohoho, daar hoor je de kerstman al die zegt dat het weer tijd is voor een 
kerstvergadering. De locatie van ons kerstavondje blijft voorlopig een geheim! 

Zaterdag 24 december 2022 
Geen vergadering  

Zaterdag 31 december 2022 
Geen vergadering  

Zaterdag 7 januari 2023 
Geen vergadering  



55 
 

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – JANUARI 2023 TOT APRIL 2023 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: VAN DE WALLE BORRE – SCHOUWBROEKSTRAAT 83 – 9921 VINDERHOUTE 

 

Zaterdag 14 januari 2023, 14u00 tot 17u30 
De seniors gaan op stage! Ze gaan een dagje meedraaien als echte leiding bij andere 
takken. Ze spreken hiervoor af op de locatie van de toegewezen tak.  

Zaterdag 21 januari 2023, 14u00 tot 17u30 
De seniors gaan op stage! Ze gaan een dagje meedraaien als echte leiding bij andere 
takken. Ze spreken hiervoor af op de locatie van de toegewezen tak.  

Zaterdag 28 januari 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 4 februari 2023, 10u00 tot 17u30 
De seniors gaan op stage! Ze gaan een dagje meedraaien als echte leiding bij andere 
takken. Ze spreken hiervoor af op de locatie van de toegewezen tak.  

Zaterdag 11 februari 2023, 10u00 tot 17u30 
We doen mee met SenCiTex, een groot stadsspel met seniors van ander scoutsen. De 
locatie is nog onbekend maar we spreken hiervoor af aan Gent-Sint-Pieters.  

Zaterdag 18 februari 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 25 februari 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 4 maart 2023, 10u00 tot 17u30 
Neem je kaartleesmateriaal maar boven want vandaag stappen we de tochten die de 
seniors zelf hebben gemaakt! 

Zaterdag 11 maart 2023, 14u00 tot 17u00! 
Badgenwerking, daar staan de seniors voor bekend! Daarom proberen we vandaag 
allemaal badge creativiteit te behalen! 

Zaterdag 18 maart 2023, 14u00 tot 17u30 
Skatevergadering! We spreken af in de Blaarmeersen, neem allemaal zeker iets met 
wieltjes mee. Dit mogen rollerskates zijn, skateboards, longboards, steps, …  

Zaterdag 25 maart 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 1 april 2023 tot woensdag 5 april 2023 
Paaskamp! 
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Zaterdag 8 april 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 15 april 2023 
Geen vergadering  

Zaterdag 22 april 2023, 10u00 tot 17u30 
We hebben al veel dieren bij de seniors maar toch gaan we nog wat andere apen gaan 
bezoeken in de Zoo!! We spreken af aan Gent-Sint-Pieters.  

Zaterdag 29 april 2023, 14u00 tot 17u30 
Vandaag krijgen we een karate-initiatie van de enige echte Caraya!! Locatie wordt nog 
meegedeeld.  

 
 

Seniormoderators 2022-2023 
 

 
Spitsvondige Raaf 
Jannes Depoortere 
Seniormoderator 

raaf@dezwaluw.org 
0468/23.04.14  

Uitbundige Seriema 
Mel van Rompay 
Seniormoderator 
@dezwaluw.org 
0475/73.82.23 

  

mailto:raaf@dezwaluw.org
mailto:cavia@dezwaluw.org


57 
 
 

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – JANUARI 2023 TOT APRIL 2023 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: VAN DE WALLE BORRE – SCHOUWBROEKSTRAAT 83 – 9921 VINDERHOUTE 

 

 

 

  



58 
 
 

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – JANUARI 2023 TOT APRIL 2023 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: VAN DE WALLE BORRE – SCHOUWBROEKSTRAAT 83 – 9921 VINDERHOUTE 

 

  



59 
 
 

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – JANUARI 2023 TOT APRIL 2023 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: VAN DE WALLE BORRE – SCHOUWBROEKSTRAAT 83 – 9921 VINDERHOUTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant Karel de Stoute 

Vrouwebroersstraat 2  
9000 Gent  

+32 (0)9 224 17 35  
welkom@restkareldestoute.be 

 

 

 

 

 

mailto:welkom@restkareldestoute.be
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