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De Ribbels 

Vandaag hebben we met de ribbels een superleuke dag in de duinen gehad. We startten de dag 
met een potje strandvoetbal en we hebben enkele toptalentjes ontdekt. De strandvoetbal was zo 
leuk dat ze dat wouden spelen tot aan het middageten. Na het middageten was het tijd voor de 
platte rust en die was blijkbaar nodig want een groot deel viel als een blok in slaap. Namiddag zijn 
we weer naar de duinen getrokken om te scheppen en te bouwen. De ribbels bouwden hoge 
bergen en groeven diepe putten. Ook hierbij waren ze niet te stoppen en ze bleven doordoen tot 
het avondeten. Na het avondeten zijn we rustige spelletjes gaan spelen in de kleine duinen zoals 
weerwolven en het moppenuurtje. Na die spelletjes was het hoog tijd om naar dromenland te 
gaan! 

 

De Speelclub 
 

Vandaag was een speciale dag voor de speelclub. We kregen bezoek van Don Fonsio, een 
maffiabaas uit het verre Italië. Nadat de speelclubbers zichzelf hadden omgetoverd tot een lid van 
de maffia, kregen ze een familie toegewezen. Elke familie maakte een eigen vlag en kregen 
tattoos op alle gewenste plaatsen.  
Na een paar korte spelletjes tegen elkaar, begonnen we aan een grote strijd tussen beide familie's. 
Ze moesten met behulp van blaaspijpen de vlag van de andere familie te pakken krijgen. Hierna 
speelden we ook nog een spelletje ''free for all''. 's Avonds besloten we wie de beste maffiafamilie 
had door een bosspel met snoepjes. Uiteindelijk was de score 2-2 en hadden we even sterke 
familie's. Uiteindelijk smolten de beide familie's samen en kregen we 1 grote, sterke familie.  

 
De Rakkers 

Yente, Yenthe, Tibo, Thibaut, Wout, Wout, Jasper, Brent, Jonas, Isaak, Lennert, Casper, Milan, Zyon, 
Lucas, Jezus, Nick en Chris zijn vandaag naar zee geweest en s'avonds hebben ze een ubercool 
minikampvuur gedaan. 

Zyon is een vliegtuigman, 
Yenthe is een schopjesman, 
Tibo is een zwembroekkoordjesman, 
Wout B is een chocoman, 
Jasper is een petanqueman, 
Thibaut is een waterkanman, 
Jonas is een restjesman, 
Lennert is een schelpjesman, 
Yente is een surfbordman, 
Wout C is een teenman, 
Brent is een stripboekman, 
Casper is een zonnebrandman, 



Isaak is een vuurstokman, 
Milan is een schattige oortjesman, 
Lucas is een helegoedehélucasgeefmijdesinaasappelsapofdemelkofdechocodooraantafelman. 

Groeten, 

Paardenman, Cynthiaman en Bomenman. 
 

De Toppers  

Vandaag hebben de toppers de kust verkernt. Ze zijn begonnen met een mega foto-spel. Het doel 
van het spel was het verzamelen van foto's van verschillende objecten/personen. Het was een 
suspensevolle strijd die ze uiteindelijk afsloten met een plons in de zee. 's Avonds speelden ze nog 
een potje koetbal. Begraven tot hun middel in het zand probeerden ze de bal in het doel van de 
tegenstanders te krijgen. Als afsluiter speelden ze een awesome alholovrije cocktail sluipspel waarin 
ze ongezien moesten proberen cocktails te proeven en de ingredienten te raden. 
 

De Kerels 

De kerels hebben vandaag een mooie sjorring gemaakt, waar ze lekker lui in kunnen zijn. Een 
leuke hangmat om in te 'hengen'. Zo hebben we meteen ook de geplande actieve dag veranderd 
in een luie dag. Samen in een bolleke proberen een dutje te doen. 'S avonds zijn we wel actief 
afgesloten, blindelings moesten de kerels hun weg vinden in de duinen. Dit liep niet altijd van een 
luie dakje. Daarna hebben we de dag leuk en gezellig afgesloten met een viking kubbke en 
weerwolven.  

Ook zijn de kerels druk bezig met een vette song om de hele leiding en keuken te beschrijven. Dit 
zorgt voor superveel sfeer aan de eettafels. 

 

Het is hier supergezellig bij de kerels! Dat kan je wel zeggen! 
 
De Aspi’s 

Vandaag was voor ons de allereerste dag die we voledig konden nuttigen aan fijne dingen. 

We zijn begonnen met het pimpen van onze supercoole go-cart die nu aspi waardig is. 

Namiddag namen we de go-cart voor een namiddag in zee. Samen met de krokodil, de orka, de 
luchtmatras en de spiderman liqidator namen we het op tegen de golven het koude zeewater. 

S'avonds deden we nog wat mega biljard, golfen en als afsluiter een potje kaarten. 

 
 
 
 

 
 



De Keuken 

Bezoekdag geweest - ach man, wat een feest 
Stoofvlees gesmuld – de buiken gevuld, met veel chirovrienden gel...  
Veel volk in de rij – dat maakte ons blij 
Moe maar tevreden – de taarten gesneden, stortregen vermeden. 
Gooien met taart, de proost bleef gespaard 
Mijn mama gekomen – ook afscheid genomen, d'opbouwploeg van onze dromen. 
Volk uit Sint-Truiden, terug naar 'het Zuiden' 
Nu koken en chillen, met al wat we willen, behalve zand tussen ons...  
 

 
 


