
Bivakkrant De Panne 2014 

8 Augustus 

 

De Ribbels 

Vandaag begonnen we de dag met de grote opruim en dat was nodig, het kostte ons de hele 
voormiddag om alles weer op orde te krijgen. Na de middag hebben ze uitgebreid een platte rust 
gehouden want de kinderen waren blijkbaar nog moe. Na de platte rust wilden de ribbels verder 
werken aan hun keicoole kamp, waar ze al het hele kamp aan bezig zijn. Na het spelen in het 
kamp was het weer tijd voor het avondeten. Na het avondeten was het tijd voor enkele kleine 
spelletjes in de grote tent en daarna was het tijd om naar bed te gaan. 

 

De Speelclub 
 

Hallo allemaal, 

Vandaag zijn de speelclub begonnen met het op te ruimen van de slaapzaal. Eens dit gedaan was, 
zagen we dat er eigenlijk een witte vloer lag... Na de opruim hebben we een laddercompititie 
gespeeld. De speelclubbers moesten elkaar uitfdagen in verschillende kleine spelletjes en 
probeerden een zo hoog mogelijke plaats te bemachtigen in de stand. Na het middageten keken 
we hoe goed de speelclub waren in levend zeeslag. Daarna was het tijd voor wat ruwere spelletjes. 
We begonnen aan het Boxgala. Hierin moesten de speelclubbers worstellen tegen elkaar. Ze 
vonden het zo fijn dat dit de rest van de dag geduurd heeft. Na het avonondeten besloten we in 
samenspraak met de speelclub om weer een griezeltocht te doen. Ze vonden het de vorige keer 
toch fijn en wouden dit nog eens doen. Na de griezeltocht was het tijd om de tandjes te poetsen en 
naar dromenland te gaan.  

 

De Rakkers 

Hiep hiep hoera ! Happy birthday to you! Zo begon onze dag want Wout Coune was jarig, jeuj ! 
Wout kreeg een mooie kroon gemaakt door zijn favoriete leider en cake met kaarsjes op van de 
keukenploeg. Zijn grootste wens kwam in vervulling: vettige dag. Onze varkentjes smeten met 
eieren op elkaar, gooiden slagroom op mekaar, aten uit een trog en rolden in de modder. 
'Smiddags (vr)aten ze met hun handen en 's avonds mochten ze zich wassen, het vuilste varkentje 
eerst ( Isaas Coopmans ). Na het avondeten speelden ze gezelschapsspelletjes en kregen ze 
versgemaakte popcorn waarna ze snel in slaap vielen. Alweer een leuk dagje voorbij en de leiders 
leven nog (net) :-) 

Groetjes  

Snickers, Christus en Jezus 

 
 



De Toppers  

hallo daar jij coole topper, 

Deze voormiddag was het maar regenachtig en hebben we ons teruggetrokken in de eetzaal. Tot 
de regen stopte hebben we dan maar gezellig samen enkele bordspelletjes gespeeld. Onze platte 
rust werd even verstoord door het binnensijpelende water van een hevige regenbui. Maar na een 
spoed boorinterventie van leider Jonas konden we de tent weer droogleggen. Daarna vertrokken 
we naar de duinen voor een potje onhandige strandbal en een spelletje kruisje trek. Toen de zon 
begon onder te gaan hebben we nog even wuivertje gespeeld. Zodra het volledig donker was 
hebben we ons nog gewaagd aan een spelletje glow-in-the-darioball in het bos.  

Tot morgen voor weer een plezante dag met jullie coole leidertjes. 
 

De Kerels 

#levenalsblindenisnietombijtelachen: In de voormiddag kregen de leden een blindoek op om 
enkele opdrachten uit te voeren. Ook de opening, eten, afwas en platte rust werden blind 
uitgevoerd. 

#langplatterustkangebeuren: We hebben het gevonden, de ideale remedie is de kinderen een 
blinddoek geven en ze zijn direct weg voor een paar uurtjes slaap. Voor iedereen was het echter 
nodig!;) 

#avondactiviteitonthebeach: We hadden vandaag een magisch leuke avond op het strand, ook 
een nachtelijke zwempartij was onvermijdelijk! 

#nog2dagen: Het komt korterbij! Het einde van een prachtig jaar! 

#WALK #WeAllLoveKerels #Bivak2014  

 
 

De Aspi’s 

 

Na al het geweldige van de vorige dagen was het eens tijd voor een dag wat meer rust. 
De voormiddag childe we wat in de tent( want het was een beetje ant regenen en wij zijn 
suikerklontjes).Namiddag deden we onze taken en daarna nog rustig door met 
gezelschapspelletjes. Na het avondeten namen we de gocart voor een toerke te doen. Zo werd het 
gocar kiekeboe ook eeneens in het leven geroepen. 
  



De Keuken 

1. Plopsaland: plaats waar we met de donderdag ook met de keukenploeg naartoe gingen om 
Ribbels mee te helpen in de attracties en er stiekem evenveel plezier aan te beleven.  

2. BBQ: de gehouden vleesroosterij, gezellig bij schemering en kaarslicht – Open air eetfeest met 
Didi als 'braaimeester' Zd-Afr., waarbij traditioneel (te) veel gegeten wordt 

3. Ticket to Ride: spel waarbij je treinroutes doorheen Amerika aanlegt om punten te verzamelen 
– zie ook Nico: Speler die voortdurend klaagt over het verloop van het spel om uiteindelijk als 
winnaar te eindigen. 

4. Handdoek: licht schmutzig, nogal bevlekt, alsook proper, de moeilijkst vindbare toestand na 7 
dagen bivak – zie ook bivakwasmachine: Michel, handdoeken in een kookketel met Wipp-express 
ronddraaiend. 

5. Stortregenwolk: type wolk waar we vandaag, vrijdag, last van hadden. Voormiddag, tijdens 
de platte rust – het type wolk dat me op dit eigenste moment weerhoudt van tijdig slapen gaan, 
om een nat vel te vermijden. 

6. Poepkoningin: eretitel die Ann toekomt als winnares van het verslavende kaartspel 'Chinees 
Poepen'. 

7. Losersdoekje: schaamzakdoek waarachter Pjèr z'n verliezerstranen de vrije loop liet. 

8. Chinees poepen: kaartspel waarbij je moet voorspellen hoeveel slagen je zal halen, met rondes 
waarbij het aantal kaarten op- en weer afloopt. Altijd weer iemand die ernaast zit en punten 
verliest. Het scoreblad vind je bij deze legende.  

9. Greppeltjes graven: Alom bekende techniek in waartoe Michel en Peter genoopt werden door 
de in 5 besproken wolk. Michel bleek ook een expert in het opwerpen van dijken. 

10. Crosjteire: Truiense verzamelnaam voor het scheppen van wonderlijke poppetjes, dekentjes en 
andere gebruiksvoorwerpen uit kleurige draden – Favoriet tijdverdrijf van Evi, die Charlotte een 
opleiding geeft. Zo zie je maar: we doen meer dan koken en winkelen alleen ;-) 
 

 
 



 


