
 

Ribbels: 

Met een ploeg van tien Ribbels en 3 l(ij)ders zijn we vanmorgen om 10:40 vertrokken in Sint-Truiden. 

Hoewel de mannen eerst wat last hadden van heimwee, hebben we er maar snel het beste van 

gemaakt: Eerst zijn we verfrissing gaan opzoeken in de beek, en daarna zijn we in de weide vele 

spelletjes gaan spelen zoals ijsbeerjagen, vlaggenroof, kietel leider Bram, verstoppertje, Kiekeboe, 

dodende straal en het schoenenspel. Daaruit kon de leidingsploeg maar 1 conclusie trekken: We 

hebben een fantastische groep, en we gaan er een fantastisch kamp van maken.  

 

Speelclub: 

Wij zijn vandaag met 10 Speelclubbers de bus opgestapt voor een tof avontuur met vele spelletjes. 

Voor sommige was het de eerste keer dat ze mee op kamp gingen maar dat was niet te merken. Ze 

waren allemaal heel blij dat ze 10 dagen rust tegemoet gingen, zonder gezaag en gezeur van de 

mama of papa. Maar natuurlijk zijn wij nog aan het wachten op 2 leden van ons: Lennert en Jules. 

Voordat we aan ons avondeten begonnen legde de leiders de regels nog eens uit. Daarna trokken we 

onze zwembroeken aan en gingen we de beek verkennen. Na lang spetteren en spatteren speelde 

we nog wat kleine spelletjes. Daarna had de keukenploeg lekkere macaroni voorzien voor ons. Na het 

eten trokken we samen naar het bos. Het enige probleem na lang wandelen waren er wel bomen 

maar nog altijd geen bos. Dus speelde we kiekeboe en lijnkiekeboe. Nu liggen de leden lekker te 

slapen voor morgen weer een supertoffeactievedag.  

De geleredactie dankt u en wenst u nog verder veel leesplezier met de andere groepen. 

Greeetzzzzzz en tot morgen :D 

Nick en Jonas 

Rakkers 

Dag beste ouders, 

Na een korte busrit hebben we ons maagje volgegeten, hierna zijn we meteen de beek gaan 

verkennen. De Rakkers hebben de dam die er stond afgebroken zodanig dat we een andere dag onze 

eigen super deluxe mega dam kunnen maken. Na de afbraak werken hebben we ons geïnstalleerd in 

de slaapzaal. Toen onze slaapzakjes lagen zijn we het bos gaan verkennen, hier hebben we meteen 

twee kampen gebouwd en een kort spel levend stratego gespeeld. Na enkele korte spelletjes zijn  we 

gaan eten want we hadden grote honger. Na de lekkere maaltijd hebben we een snoepspel in bos 

gespeeld, daarna zijn we gaan liggen voor de eerste nacht. 

xoxoxoxoxo   



Toppers 

Dag rode ouders 

Jullie kinderen zijn veilig aangekomen op de kampplaats in Montenau, maar om de luie zak uit te 

hangen was er echter geen tijd. De camion moest natuurlijk uitgeladen worden en de tenten 

moesten worden opgezet. Nadat de klusjes geklaard waren, konden we beginnen aan onze 

activiteiten. We begonnen met een wandeling richting de beek en over de fietsroute. Hierna 

begonnen we aan onze sjorconstructie, na lang beraadslagen is het een hangmat geworden, want 

zoals algemeen geweten, zijn de toppers luierikken. Toen we hiermee klaar waren was het al donker, 

dus ook tijd om te gaan ronken in de tent. Slaapwel en groetjes van Renaat & Jasper. 

Ps: de toppers hebben al geweend voor hun mama 

Kerels: 

De kerels hebben op dag 1 al meteen bewezen dat het eeuwen oude gezegde van vatsige Kerels nu 

niet meer van toepassing, ze aren immers in sint-truiden al aanwezig voor de camion in te laden en 

hebben deze hier in Montenau al volledig gelost. Na het losse van de camion hebben de kerels zich 

bezig gehouden met het opzetten van hun tent dit was duidelijk moeilijker dan voorzien. 2 uur later 

stond de tent eindelijk recht en zijn de kerels wat gaan ontspannen in de beek en daarna ook met 

een potje viking kubb te spelen. De kerels hebben zich zelfs bezig gehouden met het terrein op te 

ruimen, als dat geen actieve kerels zijn ;). S’avonds hebben we afgesloten met een spellteje 

pictionnairy, en met een rustig moment sterrenkijken . 

Tot morgen beste kerels 

Jullie leidertjes 

Aspi’s 

 
Update #1: 
Als je een beetje wil chillen is het geen probleem… 
… niet bij de aspi’s, dat was duidelijk want we zijn namelijk als wilde honden in de camion gevlogen. 
Nicolas en Simon namen samen met enkele leiders het voortouw. Maar ook Lukas en Youri waren al 
snel niet meer van de camion te denken. De camion was echter al snel uitgeladen en daarna moest 
de tent eraan geloven. Mits een klein probleempje stond de tent relatief snel recht. Vervolgens 
hebben we de eerste fase van onze sjorconstructie afgerond, vanaf morgen zal het resultaat 
zichtbaar zijn! Na de heerlijke macaroni en een bezinnend avondmomentje zijn onze Aspirantjes 
vredig in hun bedje gekropen. 
#thecolorisorange 
 

Uitspraak van de dag 
 
“wenen is voor janollen” 
 
 
 
 
 



Foto van de dag 
“De beauty “ (sjorbalk) en de biesten ! 

 
 
Mop van de dag 
 
Hoe noemt men een hond met een bril? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een optichien! 

 


