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De Ribbels 

Vandaag zijn de ribbels echt omgetoverd tot echte piraten. Vandaag is rob de piraat op 
kampplaats aangekomen, en hij heeft de ribbels opgeleid tot echte piraten. Na het middageten 
was de piraat plots verdwenen, maar hij achtervolgende onze ribbles toch toen we naar de zee 
marcheerden, hij liet op sommige momenten duidelijk van zich horen. Verder hebben we goed 
gezwommen in de zee en hebben we kastelen gebouwd en diepe putten gegraven, tot dat we 
water zagen. Toen hebben we rustig wat spelletjes gespeeld op de kampplaats voor daarna rustige 
naar dromenland te gaan.  

Slaapwel en tot morgen 

 

De Speelclub 
 

Vandaag zijn de speelclub na een lekker ontbijt van start gegaan met een actieve voormiddag in 
de duinen. Ze hebben zich uitgeleefd met de spelletjes: duinenvoetbal, 2 is te weinig 3 is teveel en 
vlaggenroof.  
Na het overheerlijke middageten zijn wij vertrokken naar de zee. Hier hebben we een burcht 
gemaakt van zand, gezwommen in de zee en de kust onveilig gemaakt met onze fribee en een 
bal. Na het avondeten zijn we vertrokken op een griezeltocht doorheen de duinen en het bos.  

Na deze mega coole vette dag zijn wij ons bedje ingekropen en dromen wij stiekem al van de 
mama's, papa's, en ander familieleden die morgen onze kampplaats komen bezoeken. 

 
De Rakkers 

Vandaag zijn de rakkers begonnen met een goed ontbijt. Daarna hebben we een paar 
leuke spelletjes gespeeld zoals can you do this, koningenroof, fietsbandtikkertje,... 

Tot aan het middag eten. 

Na het eten hebben de rakkers een platformke gesjord om een matras op te leggen zodat 
ze op het 4 uurtje op die matras kunnen “liggen”. 

En na dat ze dit hebben gesjord hadden, hebben ze een poort willen sjorren maar dit is nog 
niet af geraakt. 

Na het avondmaal hebben we nog een aantal spelletjes gespeeld die normaal in het 
donker gespeeld worden, dit hebben we opgelost door ze een blinddoek aan te doen. het 



chipsspel was een favoriet spelletje van de rakkers. Toen dat het echt donker was hebben 
we nog slaapzak spelletjes gespeeld. 

Toen de slaapzak spelletjes gedaaan waren hebben we gevraagd of ze de ouders al miste. 
Wel ja ze missen de ouders heel hard, ze waren bijna aan het wenen om de ouders. Dus ze 
zijn blij dat het morgen bezoekdag is. Ze hopen dat het snel morgen is zodat ze de ouders 
snel zien. 

Hopelijk tot morgen xxx 

Groetjes Chris & Nick 
 

De Toppers  

Beste toppers,  

Het was weer een fijne dag vandaag vol werk en plezier. We begonnen de dag met het 
maken van ons eigen zwembad. We zagen direct wat ons sterk maakten, ja natuurlijk 
TEAMWERK. Na dat ons zwembad aan het vullen was maakten we ons teamverband nog 
sterker door wat vertrouwensspelletjes. Daarna speelden we nog ninja! en vleeshoop. Na 
het eten hebben we toch een plonsje gewaagd in ons zwembad. Daarna trokken we nog 
even de duinen in voor het spel met de kaars te spelen.  

Greetz,  

Jullie coole leiders :D  

 

De Kerels 

#updatekerelsliedje: Fons dat is een vrouwlieman, vrouwlieman, vrouwlieman. 

#hangmatsjorrendeel1: We zijn vandaag begonnen met een mega hangmat te maken, 
benieuwd wat het resultaat zal worden. 

#weerwolfuitbereiding: we hebben vandaag ook de uitbereiding van weerwolven 
gespeeld, ook al was de wedstrijd tussen Ben & leider Quarem meermaals het 
gespreksonderwerp, het is een echte aanrader. 

#tesnelbezoekdag: morgen kan het bivak echt beginnen! 
  



 

De Aspi’s 

Ja ja, het is gebeurd, de aspi's zijn allemaal op kamplaats. Na een grote tent, en een of 
twee frigo vulingen werden ze beloont door een go-kart waar mee ze 1 week lang mee 
zullen kunnen rijden. 

Ze vierden het met een leuke spel viking kubb in de duinen. En om het zand van hun af te 
krijgen beslote ze om een duikje te nemen in het zwembad van de toppers. Ze missen toch 
hun mama en papa al en kijken al uit naar de bezoekdag. 

 
De Keuken 

Net niet weggesmolten is hij, dé man die de goudgele-frietenbakkerij aan de draai houdt... 
Nadat David en zijn Angels 240 kilo Truiense frietpatatten een hotsend-botsend ritje lieten 
maken op Tumbi's Tornado, vatte hij zijn jaarlijkse missie aan. Eergisteren al had hij de 
chiro-friteuse opgeblonken alsof het een wonderlamp was. Zijn arendsoog keurde de plek 
van het luchtbelletje tussen de lijntjes van de waterpas: perfect. Uiteraard verstaat onze 
meester-friturist de kunst om beide reservoirs zonder geklots en geplets met maagdelijke 
olie te vullen. We willen hoegenaamd geen afbreuk doen aan de dilletante inspanningen 
die Dieter, zittend op zijn rollator, leverde om de stukjes stoofvlees dicht te schroeien, noch 
aan de manier waarop Nico, gehuld in een zweem van vakkennis, nonchalant in het 
stoofsel staat te roeren. Maar toch... De bravoure waarmee M.L. uit N. van 12u50 tot 00u10 
zijn hogere doel (door extreme menselijke inspanning uw frieten het label “goddelijk” 
schenken) géén enkel moment uit het oog verloor... Daar wordt een mens stil van. We 
begrijpen dat u, in al uw dankbaarheid, hem morgen waarschijnlijk wil feleciteren, zijn 
voorhoofd zegenend zoenend of hem om de hals vliegend, hem de hand schu... Nee, dat 
laatste niet... Terwijl ik u dit relaas breng, hebben zijn mede-kokkies hem net naar zijn bed 
gebracht, elke spier in zijn twee handen nog steeds rond de grepen van de frietmandjes 
gekneld. En ja, over enkele uurtjes vat hij weer post, om uw frietbakje, de eerder banale 
drager van die exclusieve bivakfriet, te vullen met zijn vakmanschap, zijn meesterschap... 
Michel, je bent onze held! 
 

 

 


