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De Ribbels 

yow yow yow 

Vandaag stonden de ribbels weer zoals altijd vroeg paraat voor een nieuwe chirodag op kamp. We 
begonne de dag al goed met een leuk spelletje billie billie bob, hocky, netbal en levend snake. Na 
de nodige en welverdiende platte rust was het tijd voor nog eens naar het strand te gaan. “moete 
wij nu terug zo ver wandelen leider? nee hoor de keuken brengt ons met de auto naar het strand.” 
Aan het strand begonnen sommigen al meteen te graven, amai daar is wat graaf werk vericht, we 
zagen zelfs het zeewater, sommige gingen liever zwemmen in de zee. 's avonds hebben we de tijd 
genomen om een briefje te schrijven naar de mama en papa, waarna de ribbels heel snel onder de 
wol lagen. Kortom het was een zeeeer leuke maar vermoeiende dag. 

Slaapwel en tot de morgen 

 

De Speelclub 
 

De speelclub stond vandaag vroeg als altijd op , vol energie. En die hadden ze nodig, want 
vandaag was een zéér sportieve dag. We begonnen na het ontbijt onmiddelijk met hoogspringen, 
waarbij Emiel zich de onversl agen kampioen toonden,. Bij het laagspringen was Brent dan weer 
onoverwinnelijk. Hierna speelden we meerdere spelletjes schoenbetann que en rondden we de 
middag af metwat vrij spel. In de namiddag ging onze groep naar het strand, waar ze naar 
hartelust met de leiding en ribbels hebben gespeeld. In de avond schreven we dan nog de brieven 
voor de mama's en de papa's en daarna was het al tijd om te gaan slapen, want voor morgen 
hebben onze kleine vrienden al hun energie nodig........ 
 

De Rakkers 

Aloha, 
 
Vandaag werden de rakkers benoemd tot echte Hawaianen door de aspi's die voor 1 dag de leiding 
overnamen. Alle rakkers hebben van deze dag genoten. Buiten met kokosnoten te spelen hebben 
ze ook een frisse duik in het topperszwembad genomen, waar ze er een echte beachparty van 
gemaakt hebben. Hierna hebben ze een combinatie van rugby en voetbal als avondactiviteit 
gespeeld. Dit was een zeer ruige bedoening, maar ze hebben er veel mooie herrineringen aan 
overgehouden. 

Er was echter één slotconclusie: ze hadden spijt dat het voor maar 1 dag was. 

Het was dus een dag vol spel en plezier. 

Greeeetzzzzz de aspi's! 



 

De Toppers  

Jaja wat was dat voor een dag. We hadden de dag gestart met een thema als holbewoners. We 
leerden ze omgaan met blaaspijpen. We speelden ook nog hongbal met een bot. Namiddag 
gooiden we de wagen op een totaal ander spoor en trokken we naar het strand. Daar hebben we 
veel gechild. Na een paar tellingen en besprekingen bij de leiding hebben we besloten om een 
gocart te huren voor op tweedaagse te gaan. We teden al een kleine proefrit zonder al te veel 
ongelukken.  

Morgen staat er weer een drukke dag voor de boeg.  

 
 

De Kerels 

#Kerelssfeerafdeling: elke maaltijd proberen de kerels een stukje tekst toetevoegen aan hun liedje! 
Jullie zullen er nog lang van kunnen genieten. 

#Beachboys: strandhengen en fotokes trekken! 

#Kerelsspelen: Weerwolven en fistvolleybal is het spel van de kerels dit kamp. 

#Spanningvoortweedaagse: de kerels staan te poppelen om op tweedaagse te vertrekken. 
Vandaag hebben we al dat klein voorsmaakje gegeven door met de fiets naar de zee te gaan. 

#Wearekerelswearebluearmy 

 

#FaceBivak 
 
Jarne Blues: De speelclub heeft een mafia dag gedaan. Het leukste was met de blaaspijpen 
schieten. 
 
Bram Deracourt: Is blij dat leider Michiel hem helpt met de speelclub, zo’n energieke bende kun je 
alleen aan met een fantastische medeleider. #chrisdoetnooitietsnuttigs. 
 
Ruben ‘Fonske’ Eyelenbosch: Waauw, wat een super idee van ‘postbode Bavo’ om kampupdates 
op facebook te zetten! #Facebivak #waarisdetijdvanteletekstupdates, #bivakrvm2014, 
#tecoolvoorwoorden. 

Nico ‘Quad’ B. & Tom ‘BBC’ Plevoets: Yo people of facebook, today gehangt aan de beach van De 
Panne city. #hangen #hangkidd #kerels #blue #aimeee #best #of #best. 
 

 


