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Welkom!

Met deze kleine welkomstbrochure willen wij jullie meest voor de 
hand liggende vragen beantwoorden:

Wie zijn wij?
Wat doen wij?
Hoeveel kost het?

Scoutsgroep De Zwaluw werd gesticht op 22 September 1946 als 
scoutsgroep van het Gents Openbaar Onderwijs. Wij sloten aan bij 
de Boy Scouts en Girl Guides Van België, het BSB-GGB, die in 1966 
het overkoepelend orgaan werd van FOS, Federatie voor Open 
Scoutisme. Wij doen aan Welperij (cubbing), Scouting & Guiding. 
Wat dat inhoudt is zo uitgebreid dat de uitleg daaromtrent het 
doel van deze brochure overstijgt. De leiding is echter steeds 
bereid jullie alle nodige informatie te verschaffen indien jullie dat 
vragen. 

Wat “Open” scoutisme betekent is sneller uitgelegd: Wij staan 
open voor elk kind, ongeacht de afkomst, ras, geloof, … en 
eerbiedigen eenieders overtuiging.

Kortom: iedereen moet zich bij ons thuis kunnen voelen.



Cubbing

Teerpoten

Deze groep is onderverdeeld in drie verschillende leeftijds-
groepen, ook wel ‘takken’ genoemd.

Dit zijn kinderen van 6-7 jaar oud 
en worden geleid door ‘Moeder 
Wolf’ of Raksha en haar ploeg. 
Deze kinderen spelen in een 
fantasiewereld met als thema 
‘The Jungle Book’ (naar de 
gelijknamige roman van Rudyard 
Kipling en film). Hun programma 
bestaat vooral uit plezier maken 
en ontdekken. Dit doen ze door 
samen te spelen, zingen, dansen, 
verhaaltjes beluisteren en crea 
activiteiten te doen. Zij verlaten 
de overdekte speelruimte enkel 
bij goed weer om activiteiten 
te beleven in de vrije natuur.



Welpen

Dit zijn kinderen van 8-9 jaar oud en worden geleid door 
Akela en zijn ploeg. Deze groep, de Horde, speelt net zoals 
de Teerpoten in het thema van het Jungleboek. De Welpen 
daarentegen spelen bijna altijd in de vrije natuur, voor hen 
mag het immers al wat avontuurlijker zijn. Verder zijn zij 
opgedeeld in nesten, kleine groepjes met een nestleider en 
hulpnestleider. Zo leren ze in groep werken, samen leven 
en nemen ze hun eerste stappen in verantwoordelijkheid.

Buiten de activiteiten die de Teerpootjes doen, leren de 
Welpen ook nog elementaire technische vaardigheden zoals 
het verzorgen van kleine wonden, hoe correct telefoneren, 
hoe gedraag ik mij als voetganger/fietser in het verkeer,…



De Wolven zijn kinderen van 
10-11 jaar en worden geleid 
door Jotaho en zijn ploeg. De 
Wolvenwerking draait niet meer 
rond The Jungle Book, maar rond 
een afzonderlijk Wolvenverhaal. 
Deze groep distantieert zich 
enigszins van de jongere takken 
door niet meer in nesten, maar 
in roedels te werken. Teamwork 
en verdraagzaamheid staan bij 
deze leeftijdsgroep centraal.

Verder bereiden ze zich voor op hun scoutingjaren door al de 
beginselen van de technische vaardigheden aangeleerd te 
krijgen. Zo leren ze al de basis van sjorren, een vuurtje maken en 
kaartlezen. Het doel van deze tak is om een brug te vormen tussen 
de speelse cubbingjaren en de avontuurlijke scoutingjaren.

Wolven



Scouting

Deze werking is ook onderverdeeld in takken met verschillende
leeftijdsgroepen en specifieke activiteiten. Elke leeftijdsgroep 
heeft immers zijn eigen behoeften en interesses. In het algemeen 
omvat scouting een brede waaier van activiteiten gebaseerd op 
onderstaande 5 basispijlers en 7 interessepolen.

BASISPIJLERS: zelfwerkzaamheid – teamwork –
medebeheer & medeverantwoordelijkheid - dienstgedachte –
engagement.
INTERESSEPOLEN: sport en spel – exploratie – buitenleven – 
technieken – creatieve en culturele activiteiten – bezinning – 
coëducatie.

Dit zijn jongens en meisjes 
van 12-13 jaar. In deze tak 
maken ze voor het eerst 
kennis met echte scouting: 
sjorren, kaartlezen, eten 
koken op houtvuur,... Ze 
werken niet langer in 
nesten of roedels maar in 
patrouilles, waarin elk lid 
zijn bijdrage moet leveren en 
inspraak heeft. Medebeheer 
en teamwork zijn hier de 
belangrijkste basispijlers.

Jongverkenners & Jonggidsen (JVG’s)



VG’s zijn jongens en meisjes van 14-
15 jaar. Zij doen uiteraard ook aan 
scouting, maar hier mag het al wat 
avontuurlijk zijn dan bij de JVG’s , 
zoals bijvoorbeeld een meerdaagse 
trektocht, boottochten… Zij krijgen, 
naast de klassieke technieken 
de kans zichzelf te ontwikkelen 
door badges af te leggen in 
hun eigen interessegebieden 
(zelfwerkzaamheid). Door hun meer 
verantwoordelijkheid te geven, leren 
ze ook zelfstandig zijn en werken.

De 16-jarigen ontwikkelen nog meer hun technieken en richten zich in één
jaar op het vormen van een uitzonderlijk hechte groep, ze organiseren een
buitenlandse reis en stomen zich klaar op het 
leiderschap, samen met hun moderatoren.

Verkenners & Gidsen (VG’s)

Seniors



Leiding

De leiding zijn jongeren  vanaf 17 jaar en (soms veel meer) met maar 
1 doel: de kinderen een zorgeloos, goedgevuld en superplezant 
jaar bezorgen! Dit doen ze met behulp van een zelfgeschreven 
programma alsook een karrevracht engagement en goesting.



Uniform

Wij dragen een uniform.

De reden ligt in het feit dat dit de samenhorigheid in de groep 
bevordert en vooral dat je niet aan iemands kledij zijn/haar 
welstand of rijkdom kunt zien.

Wij dragen een lange broek in de periode van het Herfstkamp tot het
Paaskamp en een korte broek in de periode van het Paaskamp tot het
Herfstkamp.

Wij verwachten niet dat je al vanaf de eerste vergadering uniformstukken 
begint aan te kopen voor je kind(eren). Wij raden aan rustig af te wachten 
om te zien of ze willen blijven of niet. Eens ze de smaak te pakken hebben, 
kan je beginnen aan de aankoop van het uniform. 1 tip: koop alles ruim 
genoeg. Een uniform is geen mode – artikel, het dient om te spelen! En ze 
groeien eruit voor je het weet… Op http://www.dezwaluw.org uniform.php 
vinden jullie een interactive pagina waarop je kan zien hoe ons uniform 
eruitziet.

• Een uniformhemd (donkerblauw met twee borstzakken en
schouderbruggen)
• Een donkerblauwe broek (geen jeans)
• Een bruine scoutsriem
• Donkerkleurig stevig schoeisel
• Een donkerblauwe vest
• De blauw en gele das met dasring 
• Eventueel een blauwe uniformpull, die boven het hemd kan gedragen 
worden
• Grijze kousen
• Een welpenpet (donkerblauw met gele strepen, voor TP en welpen)
• Een scoutshoed (voor JV’s-JG’n, VG’n, seniors en leiding)

Wat behoort tot het uniform?



Vergaderingen

De data en de uren van onze vergaderingen staan vermeld 
in ons trimestrieel programmaboekje “STEEDS BEREID”. 
Ook andere informatie staat in het programmaboekje: 
kampen, feestelijkheden, weekends, enz….. Neem het dus 
zeker volledig door en bewaar het in een kast: zo voorkom je 
verrassingen. Bovendien wordt ook van elk kamp een verslag 
geschreven wat het uitermate plezant maakt om later eens 
terug te lezen. Het volledige programma kan je uiteraard 
ook terugvinden op de website, samen met de digitale 
versie van “STEEDS BEREID” en andere nuttige informatie. 

Theoretisch is het zo dat wij elke zaterdag vergaderen, 
met uitzondering van de laatste zaterdag van de maand. 
De eerste zaterdag van de maand gaan wij eropuit en 
beginnen we om 10h. Dit is echter geen vaste regel, en we 
raden aan om zeker het programma elke week na te kijken. 

Een regelmatige aanwezigheid op de vergaderingen vinden 
wij vanzelfsprekend: wij volgen immers een programma 
en wie al te dikwijls afwezig is, heeft eenvoudigweg niets 
aan onze werking. Even essentieel is op tijd komen. Het is 
niet bevorderlijk voor de activiteiten als die steeds worden 
verstoord door kinderen die later aansluiten. Kan je een 
vergadering niet meemaken, dan hebben wij graag dat je de 
takverantwoordelijke daarvan verwittigt via telefoon of e-mail 
zodat wij indien nodig onze activiteit nog kunnen aanpassen.



Terrein in Wondelgem

Om een optimale werking te kunnen voorzien hebben wij tevens een 
terrein in Wondelgem waar ons lokaal gevestigd is en ook al ons materiaal 
opgeslagen ligt. De oudste takken verzamelen steeds daar omdat dit terrein 
zich uitstekend leent tot techniekenwerking. Ook de andere takken trekken 
daar af en toe naartoe voor aangepaste activiteiten. Ook de eetfestijnen 
en andere festiviteiten gaan daar door, alsook het vertrek van de kampen.

Ons lokaal is gevestigd op het adres: Viaductstraat 14, 9032 
Wondelgem (Vlak bij het kruispunt van de Brico en de McDonalds).



Kampen

Het Herfstkamp gaat door tijdens de herfstvakantie en telt 5 
dagen. Wij logeren dan in gebouwen.

Het Paaskamp gaat door tijdens de eerste helft van de 
paasvakantie en telt eveneens 5 dagen. Ook hier logeren wij in 
gebouwen.

Het Grootkamp gaat door tijdens de eerste helft van augustus 
en telt 10 dagen (Teerpoten, Wolven, jonge JVG’s) of 17 dagen 
(oude JVG’s, Verkenners-Gidsen en leiding). Hier logeren we in 
tenten.

De kampprijs voor dit jaar ligt op:

 • 80 € voor het Herfst - of Paaskamp, 90 € na de   
 deadline
 • 160 € voor het Grootkamp (= 10 dagen), 170 € na de   
 deadline

In de prijzen is alles inbegrepen: drinkgeld, snoep, uitstappen,… 

Het lidgeld en de verzekering komt dit jaar op:

 • 50 € voor het eerste kind.
 • 45 € voor het tweede kind
 • 40 € voor alle volgende kinderen.

OPGELET! Indien je recht hebt op een UiTPAS met kansentarief, 
krijg je zowel bij het lidgeld als de kampen 80% korting op de 
inschrijvingsgelden.



Website

Bezoek ook af en toe onze website eens:

http://www.dezwaluw.org

Hier staat alle up-to-date informatie die u zoekt: de komende
vergaderingen van de takken, de infofolders van de kampen, 
filmpjes, en nog veel meer!



Solidariteit op maat en Uitpas Gent

Als eenheid van FOS Open Scouting vinden we het belangrijk dat iedereen 
toegang heeft en kan genieten van onze scoutsactiviteiten. Samen met FOS 
Open Scouting en Stad Gent proberen we daarom de (financiële) drempel naar 
scouting te verlagen. Het SOM-fonds werd door FOS Open Scouting in het leven 
geroepen om via hun eenheden maatschappelijk kwetsbare ouders, kinderen 
& jongeren financieel te ondersteunen. Op die manier kunnen ook mensen die 
het wat moeilijker hebben met de soms toch wel hoge kostprijs van zo een toffe 

hobby, ook volop genieten van de scouts.

Daarnaast werken we ook samen UiTPAS Gent. UiTPAS Regio Gent is een 
persoonlijke spaar- en voordeelkaart voor allerlei vrijetijdsactiviteiten in Gent. 
Iedereen die deel neemt aan de activiteiten van onze scouts, kan via de UiTPAS-
app bij ons een QR-code scannen om punten te sparen. Ben je inwoner van 
Gent, Merelbeke, Destelbergen, Melle of Lochristi en heb je recht op verhoogde 
tegemoetkoming, leefloon of ben je in schuldbemiddeling of budgetbegeleiding? 
Dan heb je bovendien recht op een UiTPAS met kansentarief. Hiermee krijg je 
80% korting bij je inschrijving en op kampen. Geef je UiTPAS nummer dan zeker 

door bij de inschrijving.

Wil je meer informatie over het SOM-fonds, de UiTPAS of ben je benieuwd wie 
hier allemaal voor in aanmerking komt? Contacteer dan gerust een van de 

eenheidsleiding en zij geven je met plezier alle nodige uitleg.



Eenheidsleiding
De eenheidsleider of hoofdverantwoordelijke

De assistent eenheidsleid(st)ers

Borre Van de Walle of Bedachtzame Kameleon

Schouwbroekstraat 83, 9921 Vinderhoute
0489/44.94.25
kameleon@dezwaluw.org

Marthe Theunissen of Bescheiden Sika
Gasmeterlaan 199, 9000 Gent
0471/99.68.29
sika@dezwaluw.org

Maarten Depoortere of Verstandige Wouw
Kerkkouter 31, 9921 Vinderhoute
0474/13.76.48
wouw@dezwaluw.org

Rozan Michiels of Zorgzame Cavia
Phoenixstraat 72, 9000 Gent
0472/68.22.75
cavia@dezwaluw.org

Febe Declercq of Amicale Ree
Driepikkelstraat 20, 9030 Mariakerke
0485/77.91.14
ree@dezwaluw.org




