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De Ribbels 

De Ribbels zijn goed, levend en zelfs in één stuk aangekomen. Na de lange busrit naar de 
kampplaats, konden de kinderen zich onmiddellijk uitleven in de duinen. We hebben een tocht 
doorheen de duinen gedaan met hier en daar een spelletje tussendoor. Na de tocht was het tijd 
voor een drankpauze en voor een kamp te bouwen. Toen het kamp af was, was het tijd om cops ’n 
G’s te spelen, maar het spel werd onderbroken door de massale kikkeraanval, maar de ribbels 
slaagden erin om een stuk of 20 gevangen te nemen (natuurlijk hebben we ze daarna weer 
vrijgelaten). Na de kikkers gingen we de handjes wassen en ons klaar maken voor het eten. Na het 
eten was het tijd voor de mariahulde en hierna gingen de ribbels onmiddellijk onder de wol. 

 

De Speelclub 

Dag beste lezers! Alvast bedankt voor het lezen van de bivakkrant, de beste krant van het 
chiroland .            Gisteren zijn we om omstreeks 2 uur in de namiddag aangekomen op de 
kampplaats. Het duurde niet lang voor we al spelend op ontdekkingstocht gingen in het bos en in 
de duinen. Daarna speelden we een paar kleine spelletjes  op de kampplaats, zoals palletbal, 
kringspelen en “platte jaak”. Nadat we onze slaapzaal in orde hadden gebracht en een paar mooie 
(en functionele!) nachtlampjes ineen hadden geknutseld, was het al tijd voor het avondeten. De 
macaroni ging er, na zo een vermoeiende dag, héél snel in. In de avond genoten we nog van de 
Mariahulde, waarna onze speelclubbers vermoeid in bed ploften. Tot morgen! 

 

De Rakkers 

Joepie,we zijn er! Na een plas en eetpauze zijn we veilig aangkomen op onze kampplaats. De 
rakkers zijn meteen goed van start gegaan, we begonnen met een verkenning van de duinen toen 
we plots zin kregen om meteen door te wandelen tot aan de zee. Dus zogezegd zo gedaan en een 
halfuurtje laten plonsten we als eerste afdeling in de zee!! Zalig !! Het water was juist perfect en we 
hebben ons goed geamuseerd. Hierna hebben we goed gesmuld van de macaroni en daarna 
speelden we nog enkele spelletjes. Uiteindelijk zijn we na ons slotspel allemaal voldaan in slaap 
gevallen 

Tot Morgen  

De coolste, groenste, pioniersrakkers 
 

  



De Toppers 

Vandaag hebben de Toppers stevig meegeholpen met het uitladen van de vrachtwagen. 
Ongetwijfeld dat het vlotte verloop aan hun inzet te danken was! Ook de vlaggenmast waar we 
steeds verzamelen is een authentieke topperscreatie. Tussen het opzetten van de tent en de 
mariahulde konde we nog tijd vrijmaken voor een kort spel. Na de mariahulde konden we ons te 
slapen leggen in de door onszelf in elkaar gestoken veldbedjes. 

Tot morgen! 

 

De Kerels 

#hardewerkers: De kerels waren zowel eergisteren (31/07) als gisteren (01/08) voltallig aanwezig om 
het harde werk te vertzetten. 

#voteforGL: Nicolas ‘Neico’ Bottin heeft officieel zijn kandidaatuur gesteld als nieuwe GL! 

#tentisgeenprobleem: de 2 patrrouilles van de kerels stonden heel snel recht! Zou het weekend er 
iets mee te maken hebben? 

#robdatiseenbrandweerman: de kerels hebben al een nieuw liedje op het kamp geintroduseerd op 
kamp! 

#daaag: tot morgen! 

 

De Aspi’s 

De eerste dag is vaak werken veel werken en weinig spelletjes spelen zoals het vandaag zeker was . 

Het was vandaag wel tof en we hebben met een paar knalletjes het kamp ingezet. 

Morgen beginnen we de dag met een beetje werken waarna we veel spelletjes gaan doen 
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De Keuken 

Hoera, hoera: ons PLOP-UP-restaurant “In Spijs” is geopend! 
Dankzij de extra hulp van Fred, David en Pieter Ooms, die nu voor 
de Pat B. Company werken, konden we tijdig de deuren openen. 
Ook de baas van deze Truiense Sjacherij gaf weer het beste van 
zichzelf! Jammer genoeg is ons eerste arbeidsongeval al een feit: 
Dieter verloor het gevecht met een grote gasbus en maakte zich uit 
de voeten naar de spoeddienst van het ziekenhuis in Veurne. Het 
verdict: zwaar verstuikt :-( Bij de aankomst van het personeel, leek 
het plots of de Landense Roma naar de Panne verhuisden: een 

grote caravan, campingcar, een uitvouwcaravan, een dome van kwaliteitsnylon en een 
snurkbunker... Een ware volksverhuis! Het is nog niet bekend of dj Jos de bezoekdag haalt...  

 
 

 


