
 

Ribbels: 

De ribbels hadden wat pech met het weer vandaag maar dat hield hen niet tegen om weer een mega 

coole en superdag te beleven. We begonnen met enkele gezelschapsspelletjes zoals; weerwolven , 

pinguïns , jungle speed en Bert de bever. Toen we eindigden met deze spelletjes gingen we nog snel 

bootjes knutselen om te water te laten als het morgen weer beter weer is. In de middag hadden we 

net niet met stokjes gegeten want we hebben chinees gegeten. Na het eten en even te rusten was 

het gestopt met regenen en hebben de ribbels nog leuke spelletjes gespeeld. Na dit alles waren ze al 

snel uitgeteld en gingen ze slapen na nog een aantal slaapzakspelletjes. 

Morgen zijn we er weer met hopelijk beter weer ; groeten van de purple army! 

Speelclub: 

Vandaag kwam er een gele vriend bij: Lennert. De leden waren dol enthousiast en kregen meteen 

een rondleiding door heen de kampplaats. Lennert vergat bijna afscheid te nemen van zijn mama en 

papa en zijn zus. Daarna begon het te regenen en hebben we voormiddag gezelschapspelletjes 

gespeeld. Na een Chinese schotel van de kookploeg zijn we naar het bos getrokken en hebben we 

ons speelclubkamp gebouwd. Dan hebben we nog een spelletjes gespeeld met dennenappels de 2 

leiding tegen de leden. Dan hebben wij ons klaar gemaakt  voor de grote zangstonde. De speelclubers 

hebben heel wat liedjes bij geleerd. Na de zangstonde was het tijd voor de grote bicky maaltijd. 

When is say bicky, you say burger: Bicky, BURGER, bicky BURGER, Bicky BURGER!!!!! Na dat de leden 

2 en een halve bicky burger ophadden (wat een pensbeesten die speelcub) zijn ze de douche in 

gesprongen. Wanneer iedereen gedoucht was zijn ze hun bed ingekropen en als een blok in slaap 

gevallen. Morgen staat hun een grote verassing te wachten.  

Morgen zijn we er weer met waarschijnlijk een andere gele redactie. 

Rakkers 

Beste ouders, vrienden en sympathisanten 

 

Vandaag  was weer een echte topper! Ondanks het verschrikkelijk slechte weer hebben we er toch 

het beste van gemaakt. Na een stevig ontbijtje (spek en ei) zijn we de dag gestart met wat 

gezelschapspelletjes. In de late voormiddag zijn we toch uit ons veldbedje geraakt om “black box” te 

spelen. Hierbij hebben de leden hun ongezouten mening kunnen geven over elkaar (uiteraard op een 

anonieme manier). Na het middageten zijn we actiever bezig geweest.  We zijn gestart met wat 

atletiek (hoogspringen) en zijn geëindigd met dodgeball.  Hierna was het tijd voor een gezamenlijke 

zangstonde. Als avondeten hebben de rakkers heerlijke bickys gegeten en daarna hebben we nog 

wat zwerkbal gespeeld. Het was dus een echte klepper met wat culinaire hoogstandjes. Morgen is 

het Aspidag dus zijn wij als leiding niet verantwoordelijk  voor  taal- en spellingsfouten. 

Tot morgen! 



Toppers 

Aah de rode garde! 

Dankzij het zwerkballen op het groepsavondspel, zijn de toppers helemaal verliefd geworden op dit 

spelletje.  Na een gezellig potje Jungle Speed (vanwege de felle regen) zijn we lekker hevig gaan 

zwerkballen tegen de kerels.  Al snel bleek dat de kerels een maat te klein waren voor deze 

toptalenten, die er echt wel verscholen zitten bij de toppers.  We hebben dit gespeeld tot 4uurtje en 

als eindresultaat bleek het dat de toppers gewoon te goed waren voor de kerels. 

Na dit intensief momentje hebben we ons volle bak gegeven op de grote zangstonde.  Uit volle borst 

zingen, daar zijn de toppers niet vies van!  Na het luid zingen en het dempig eten aan bicky’s was het 

tijd om de avond in stijl af te sluiten.  Voetballen met een vuur tennisbal en zelf vuurwerk zorgden 

voor een absoluut hoogtepunt!  Nu liggen ze zelfvoldaan te slapen. 

Tot morgen! 

Kerels: 

Vandaag begon de dag met een domper, het regende pijpenstelen deze morgen waardoor we 

jammer genoeg niet ons oorspronkelijk programma hebben kunnen doen. Het weer kon ons toch  

niet weerhouden voor ons goed te amuseren, sommige hebben van de regen gebruik gemaakt om 

een beetje slaap in te halen en sommige hielden zich dan weer bezig met een gezelschapspelletje. 

Toen het eindelijk gedaan was met regenen hebben de kerels zich goed kunnen uitleven met een 

potje zwerkbalrugby en daarna een potje gewoon zwerkbal tegen de toppers. S ’avonds hebben we 

ons goed laten gaan bij de lekkere bicky burgers van onze keukenploeg, waarna we ons hebben 

zitten te ontspannen aan het kerels minikampvuur, waar we nog een paar late snacks 

(marshmallows, worstjes en kangoeroevlees) hebben geproefd. Kortom hadden de kerels een super 

dag beleefd en zijn ze moe maar voldaan hun bedje ingekropen. 

Tot morgen   

Aspi’s 

Update #4 
Let’s go swimming in the water… 
...dat is wat de Aspi’s gingen doen ondanks het barslechte weer. Ze gingen namelijk de beek in voor 
een bekentocht. Links of rechts? Dat was de vraag die de toon aangaf voor de rest van de dag. We 
hebben er een avontuurlijk tochtje opzitten, zelfs met een glijbaan met reuze banden. De Aqualibi 
voor zigeuners zoals Nicolas zou zeggen!:) Na het middag eten hebben we uitgebreid “geplatterust”. 
Vervolgens hebben we onze constructie afgemaakt, de grote zangstonde mee kleurgegeven en een 
heuse Bickyvreetwedstrijd gehouden. Simon kan het meeste stuks naar binnen spelen (7), Youri was 
tweede met 6 stuks en Leider Bavo vervolledigd  de top 3. Na de afwas hebben we nog archiefilmpjes 
van onszelf gekeken. Nu gaan we naar de LK, want morgen mogen we zelf leidertje zijn! Joepie! 
#thecolorisorange 
 

 
 
 
 
 



Uitspraak van de dag 
 
Uitspraak 1 
Youri tijdens het terrein opruimen. 
Youri: Hey leider, die kip heeft 3 eitjes gelegd. 
Leider Bavo: Hoe? Waar dan? 
Youri: Daar naast de kip. 
Leider Bavo: Youri, dat zijn geschilde patatten 
 

 Uitspraak 2 
Leider Chris wekt leider Jasper. 
Chris: Jasper.. Opstaan.. 
Jasper: Hoe? Waarom? 

 

Foto van de dag:  
De toppers deden supersjieke dingen! 

 

 
 
(groene)Mop van de dag 
 
Een leider en zijn lid zijn tegen elkaar aan het praten 
Leider: Wat wil je later worden als je groot bent? 
Lid: Fotomodel 
Leider: En wat als je niet mooi genoeg bent om fotomodel te worden? 
Lid: Dan word ik wel leider. 


