Zepperen 2013 – Dagboek Groep 4
Dag 1: Zondag
Zondag 21 juli, een feestdag in België. Niet enkel krijgen we vandaag een nieuwe koning, ook de
Zonnebloemblaadjes vertrekken terug voor negen dagen op zomerkamp! Bestemming? Zepperen
natuurlijk! Vanuit alle hoeken van West-Vlaanderen, en ook uit Gent vertrekken ongeduldige
jongeren op kamp, allemaal nieuwsgierig hoe het er dit jaar weer aan toe zal gaan in het verre
Limburg. Na een lange trein- of busreis kwamen we aan op de kampplaats. De zon scheen heel hard
dus kreeg iedereen bij de check-in balie een beker water en een spiksplinternieuwe zonnebril, een
echte Ray-Ben&Jerries! Op het grote grasplein konden verschillende spelletjes gespeeld worden: De
3 biggetjes, bos-speed, wandeling van roodkapje en nog veel meer.
Na een poosje was het tijd voor het 4- uurtje: een suikerwafel met een frisse appelsap. We merkten
het al: we zullen veel moeten drinken tijdens dit warme kamp! Toen we onze koek opaten en eens
rondkeken zagen we een pak nieuwe gezichten in groepje 4, zowel bij de leiding als bij de gastjes.
Hoog tijd dus voor kennismakingsspelletjes! We leerden veel nieuwe namen, zelf leiding die er zo
vertrouwd uitzag van andere jaren bleken plots toch een andere naam te hebben. Nadat we elkaar
toch een beetje beter leerden kennen brachten we onze bagage naar de slaapzaal… Maar ook hier
wachtte ons een verrassing, we zouden niet in onze vertrouwde slaapzaal slapen, maar in de
aanpalende turnzaal. Toch fijn zo eens wat verandering op kamp 
Daar klonk dan plots de verzameltune: Bumaye schalde door de luidsprekers. Dit kon maar één ding
betekenen: ETEN!! En wat voor eten! Overheerlijke WAP (worst, appelmoes, patat) met een
yoghurtje als dessert. Na het eten keken we naar het eerste kampthematoneeltje van dit kamp. Uit
de spelletjes van onthaal hadden we al een flauw
vermoeden dat het iets met sprookjes zou zijn… En ja
hoor we maakten kennis met een sprekende boom, dolf
de vegetarische wolf, bob de rasta chill-pad, en
roodkapje. Dolf blijkt op zoek te zijn naar grootmoeders
huisje om er een bezoek te brengen.

Fotozoektocht in het bos

Na het leren van het kamplied over diedadolf en
biebabob spelen we nog een fotozoektocht in het bos,
richten we de slaapzaal verder in en gaan de gastjes naar
bed. Slaapwel.

Dag 2: Maandag
Radio OCOP maakt ons wakker. Het is een beetje wennen, die nieuwe slaapzaal, maar het lukt ons
toch om tijdig en gewassen buiten te staan om de OCOP-dans van dit jaar aan te leren. Het belooft
een warme dag te worden in Zepperen!
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Na het ontbijt was er een knutselopdracht: met gekleurde FIMO-klei maakten we
allerlei gekke figuurtjes om te gebruiken als sleutelhanger, magneet of
potloodversiering. De tijd tussen het knutselen en het middageten werd gevuld met
enkele kringspelletjes, een leuke manier om de namen van alle groepje-4-leden nog
eens te herhalen.
Toen we na de middagpauze buiten
kwamen was het al héél warm. De
zon deed haar best om alles en
iedereen in Zepperen te verbranden
maar had niet gerekend op zoveel
tegenstand van groepje 4, gewapend
met zonnecrème, pet en zonnebril
trotseerden we de hitte en
speelden… waterspelletjes! Er werd
gegooid met natte sponsen, geslierd
op een plastic zeil met zeep en
verfrissing
gezocht
in
de
zwembadjes.

waterspelletjes

Na het vieruurtje hebben we de nietsvermoedende nieuwe leiding van groepje 4 en 5 gedoopt. Om
het groen van achter hun oren weg te krijgen werden Sam, Kristaf, Lucas en Jens (groep 4) en Pieter,
Jana en Bram (groep 5) omgetoverd in geitjes… witte geitjes! De witte verf vloeide rijkelijk en de
lookschampoo werd grondig in het haar gemasseerd. Na een mum van tijd waren de nieuwe leiders
niet meer herkenbaar. De witte geitjes moesten vervolgens de rest van de namiddag opdrachten
uitvoeren, o.a. letterkoekjes sorteren zonder handen terwijl ze bekogeld werden met natte sponsjes
door de gastjes van groep 4 en 5. Na een
triomftocht op een kar over het
kampterrein mochten de gedoopte geitjes
hierna snel gaan douchen zodat ze niks
zouden missen van de heerlijke balletjes in
tomatensaus die de kookploeg ons ’s
avonds voorschotelde. Fris gewassen en als
volwaardig ZBLBL-leider verschenen ze aan
tafel, al zou de lookgeur hen nog het ganse
kamp achtervolgen.
Als avondactiviteit werd er gequizd: De grote sprookjes en Disney quiz! Allerlei vragen, filmpjes en
doe-opdrachten vulden de tijd tot het slapengaan.
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Dag 3: dinsdag
Zepperen ontwaakt onder een stralende hemel en de zon geeft van
‘s morgens vroeg al het beste van zichzelf. Groep vier start de dag met
een groot spel: één tegen allen. Leiders Jens en Kristof dagen de rest van
groepje 4 uit om voor het middagmaal een grote lijst met haast
onmogelijke opdrachten te vervullen: een emmer water leegdrinken
met rietjes, een klerenketting maken met de lengte van een
voetbalveld, levende diertjes vangen, twee leidsters bodypainten,
toiletpapier nummeren, 400 x touwtje springen… het werd een race
tegen de tijd maar we volbrachten uiteindelijk alle opdrachten! Hoera
voor groepje 4!

400 x
touwtje springen

Na het middageten was het nog warmer dan de voorbije
dagen, later in de namiddag vertrekken we op tweedaagse dus
maken we onze rugzak klaar met alle spullen die we de
komende dagen nodig zullen hebben. Omdat het toch wel té
warm is om zo vroeg in de namiddag al te wandelen spelen we
eerst enkele spellen. Omdat we samen met groep 5 op
tweedaagse gaan en we de komende dagen van het kamp nog
enkele activiteiten samen zullen hebben spelen we
kennismakingspelletjes en het grote dobbelsteenspel en
wanneer na 16u de grootste hitte van de dag voorbij is gaan
we op pad. Na vele tussenstops om te drinken bereiken we na
twee uur wandelen onze bestemming: Groot-Gelmen.

2daagse
even stretchen
onderweg

We waren nog niet lang aangekomen op de slaapplaats of
daar kwam de camion met ons materiaal al toe! De leiding
leegde de camion en de slaapplaats veranderde al gauw in
een heus BBQ-feest met voorafgaande receptie. Na het
(vele) eten werd alles klaar gezet voor de tweedaagsefuif,
er werd gedronken, gedanst en gefeest tot middernacht!

Dag 4: woensdag
Na de fuif van gisterenavond genieten zowel gastjes als leiding er van dat ze vandaag iets langer
mogen slapen. Om 9u gaat de wekker en begint dag twee van groep vier en vijf hun tweedaagse.
Buiten zijn nog enkele sporen zichtbaar van het onweer dat de voorbije nacht over Groot-Gelmen
trok, maar de temperatuur is aangenaam en het gras al bijna droog dus verhuizen we de tafels en
stoelen naar het grasplein buiten voor een ontbijt in open lucht. Na het ontbijt (en het opruimen van
de slaapplaats door de leiding) gaan groep 4 en 5 weer op pad. Doel van de tocht in de voormiddag:
Kapel Helshoven uit de 13e eeuw, op het grasplein naast de kapel zouden we groep 1, 2 en 3
ontmoeten om samen te picknicken.
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Na de uitgebreide picknick en een toneeltje van kampthema werd de
terugtocht naar Zepperen aangevat, een lange sliert zonnebloemblaadjes
op pad over de smalle baantjes tussen de fruitvelden. Het zonnetje was
alweer van de partij en na de nodige drankpauzes kwamen we rond
17u aan op het kampterrein. Na de drukke en intensieve tweedaagse
was het tijd voor een ontspannende activiteit voor groep4 en 5: een
filmavond!. We keken Monsters en co. op groot scherm, een hilarische en
beetje ontroerende film over monsters Mike en Sully en het meisje Boe. Er
werd veel gelachen en hier en daar ook een stiekem traantje weggepinkt.
Dag 5: donderdag
Het kamp is halfweg dus vanaf vandaag gaat de wekker een half uurtje later! Bij OCOP vliegen de
ballen in het rond, we leerden er allerlei nieuwe balspelletjes.
Na het verhaaltje in kampthema werden we overdonderd door de Zepperse maffia! Twee
maffiabazen, op zoek naar nieuwe leden om hun bende te versterken, riepen groepen 4 en 5 op om
te strijden voor deze plaatsen. Vijf nieuwe leden, daar waren ze naar op zoek. Dus groepen 4 en 5
werden gemengd en verdeeld in groepen van vijf. Die groepen moesten haast onmogelijke missies
tot een goed einde proberen te brengen: Mission Impossible! Een heuse karwei want de tijd om deze
missies te volbrengen, codes te kraken, bommen te maken en de vijand te saboteren was heel kort!

Na het middageten brandde de zon harden dan nooit tevoren deze week! Slechts één oplossing
hiervoor: naar het zwembad! Samen met groep 5 gingen we naar het zwembad van St.-Truiden. Een
zalige namiddag zwemmen, door buizen glijden, het wilde water trotseren en relaxen in het
bubbelbad en het buitenzwembad. Door de pret verloren we de tijd bijna uit het oog maar kwamen
net op tijd terug aan op de kampplaats voor het avondmaal! Dat konden we wel gebruiken na deze
actieve dag!
Na het eten schreven we kaarten en brieven om de achterblijvers te laten weten hoe leuk het hier in
Zepperen is! En voor het slapengaan speelden we nog gezelschapspelletjes.
Dag 6: Vrijdag
Een heel gekke morgen! Gisterenavond had OCOP opgeroepen om iedereen zo snel mogelijk buiten
aan de OCOP-tent te krijgen en de eerste groep die voltallig aanwezig is zou extra punten krijgen
voor de OCOP-competitie. Uit alle slaapzalen stormden ongewassen gastjes in pyjama richting OCOP
tent. Groepje 1 bleek de snelste groep te zijn en ging met de punten en de eer lopen deze ochtend.
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Na het ontbijt en kampthema kwamen we met alle andere groepen samen voor de eucharistieviering
op kamp. De viering stond in het teken van kleuren. We knutselden theelicht-houders in alle kleuren
en maakten er daarna een regenboog van.
Na de middag was het algemeen spel. Vandaag speelden we niet enkel
samen met de vrienden van groepje vier maar werden alle
zonnebloemblaadjes in nieuwe groepjes ingedeeld. De groepjes voerden
opdrachten uit om zoveel mogelijk jokers te verzamelen en namen het
vervolgens tegen elkaar op in sprookjesspelletjes. Het bleef tot het einde van
het spel heel spannend! In de namiddag namen we al afscheid van onze lieve
hoofdleidster Julie, zij vertrok vandaag al huiswaarts. Merci Julie om groepje
4 in goede banen te leiden dit kamp! De rest van het kamp zou Jonas groepje
4 leiden.

Dat heb je goed
gedaan Julie!

Als avondmaal aten we hotdogs, gezellig met groepje4 in een grote kring op het gras. En dat groepje
4 veel hotdogs kan verorberen op korte tijd zal de kookploeg nu wel geweten hebben!
Na de hotdogs speelden we een spel samen met groep 3, een grote schatkist was de inzet, echter
was de schatkist dicht met enkele zware sloten. Aan groepen 3 en 4 dus om de code te kraken en de
buit te verdelen. Tijdens het spel zwaaiden we Torsten en Jordi uit.
Dag 7: Zaterdag
Vandaag gaat groepje 4 op daguitstap  Zepperen ontwaakt onder een hemel met donkere wolken,
maar het regent niet! Bij OCOP maken we sprookjesdierwasknijpers en bandjes. Na het ontbijt lijkt
de lucht precies nog donkerder geworden te zijn, maar… het regent nog steeds niet! De weergoden
wachten met het openen van de hemelsluizen tot het moment dat groepje 4 na het kampthemaverhaaltje zich klaarmaakt om in de busjes te stappen. Het was haasten om iedereen droog in de
busjes te krijgen maar het is gelukt! Onder dondergeroffel en gebliksem vertrekken we richting de
Olmense Zoo.
Aangekomen in de Olmense Zoo regende het nog steeds,
maar we werden er vriendelijk ontvangen in de cafetaria
en kregen er een plekje toegewezen waar we onze kleren
en picknickspullen droog konden achterlaten. Vervolgens
werden we door gids Ria meegenomen naar de tropenhal,
een grote indoor-zoo waar vogels, kleine aapsoorten,
schildpadden, maki’s en nog veel meer dieren rondlopen
en vliegen. We zagen veel schattige, kleurrijke, kleine,
snelle, trage en gekke dieren, we praatten met de
papegaaien en we hielpen een hulpeloze schildpad terug
op zijn pootjes. Na een klein uur verwonderd door de
tropenhal te lopen kwamen we terug buiten, de regen was
gestopt en de zon deed zijn best om de bomen en dieren
in de zoo te drogen. De gids nam ons mee door de volière
met vogels richting de ‘grote’ dieren. We zagen tijgers en
leeuwen, giraffen en zebra’s, apen groot en klein, en
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maakten een wandeling door het berenbos. Indrukwekkend zoveel grote en gevaarlijk dieren!
Na de picknick op het terras van de cafetaria brachten we een bezoek aan de spektakelhal, daar
kregen we een heuse circusshow voorgeschoteld. Shows met paarden, acrobatie door honden, en
nog veel meer! Reuzeleuk allemaal!
Na de circusshow brachten we nog snel een bezoek aan de delen van de zoo die we nog niet hadden
kunnen bezoeken: de nursery: waar de pasgeboren en jonge dieren verblijven en het reptielenhuis:
waar de gekko’s, hagedissen en slangen wonen. Daarna stonden de busjes ons op te wachten voor de
terugrit naar Zepperen.
We sloten de dag af met een groot safarispel in het bos op de kampplaats, aan het einde van de dag
hadden de gastjes moeite om wakker te blijven en vielen als een blok in slaap zodra hun hoofd het
hoofdkussen raakte. Het was een hele mooie dag!
Dag 8: Zondag
De laatste volledige dag van het kamp breekt aan. De leiding ziet er moe uit wanneer ze de gastjes
wekken, zouden ze een leuk feestje gehad hebben de vorige nacht? Het ontbijt ziet er vandaag iets
anders uit dan de voorbije dagen, het is zondag dus eten we ontbijtkoeken!!
In de voormiddag staat een leuke en vooral lekkere activiteit op het
programma, we maken cocktails en loempia’s, een hele uitdaging! Het snijden
van de groentjes, champignons en stukjes hesp gaat vlot, en ook het maken
van loempiasaus is een fluitje van een cent… het moeilijkste blijkt het vouwen
van de brikdeeg tot een volwaardige loempia! De meest gekke loempia’s
verschenen op de tafel maar… ze smaakten overheerlijk!!! Ook de
zelfgemaakte mocktails (alcoholvrije cocktails) waren heel lekker 
Bij de namiddagactiviteiten staat één ding centraal: vuil worden! We starten met een variant op
paintball. Twee teams, zwart en rood, staan lijnrecht tegenover elkaar en moeten voorwerpen zien
te bemachtigen uit het kamp van de tegenstander, hun enige wapen: spuitjes gevuld met verf. Het
werd een razend spannende strijd! Na het paintballspel ziet iedereen zwart en rood, maar nog niet
vuil genoeg! Daar brengt leider Sven verandering in, hij heeft een loodzwaar maar vooral vuil en
modderig parcours uitgestippeld dat iedereen moet afleggen. Nog nooit hebben we zolang onder de
douche moeten staan om al het vuil van ons weg te wassen! Maar helemaal terug proper verschenen
we aan tafel voor het avondeten.
Het is de laatste avond op kamp, dat vieren we traditioneel met alle groepen rond een kampvuur. In
Zepperen was het echter al warm genoeg de voorbije dagen dus in plaats van een kampvuur namen
we plaats rond een prachtige en verlichte kampfontein. Iedere groep bracht een voorbereid liedje,
enkele mensen werden in de bloemetjes gezet en alle kampliedjes en dansjes passeerden de revue.
De avond werd afgesloten met … jawel, een fuif! Dansen en springen tot iedereen er bij neerviel 
en dan naar bed, voor de laatste keer dit kamp.
Dag 9: maandag
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De laatste ochtend van dit zomerkamp breekt aan. Iedereen is druk in de weer om zijn kledij en
spullen in de juiste koffer te krijgen en de slaapzalen leeg te maken, hoe sneller dit werkje van de
baan is hoe meer tijd er overblijft om nog enkele activiteiten te doen voor we de terugreis aanvatten.
Er is geen OCOP-activiteit vandaag en tegen dat de verzameltune voor het ontbijt door de boxen
weerklinkt is de slaapzaal zo goed als leeg, goed gewerkt!
In de voormiddag staat er nog een laatste activiteit op het programma: Cluedo. Niet zomaar het
gezelschapsspel maar een levensechte variant ervan. De speurneuzen van groepje 4 worden in
verschillende groepjes onderverdeelt en ieder van deze groepjes moet als echte detectives een
moordzaak oplossen. Na het verhoren van verschillende verdachten en het oplossen van enkele
vragen achterhalen we het moordwapen, de locatie en het motief van de moord en eens deze
stukjes van de puzzel op hun plek gevallen zijn kunnen we de moordenaar ontmaskeren!
Dan klinkt de verzameltune alweer, te vroeg voor het middagmaal maar er is een andere reden om
alle Zonnebloemblaadjes samen te roepen: een grote groepsfoto van iedereen aanwezig op het
kampterrein. Daarna volgt de laatste middagmaaltijd van het zomerkamp, een echt feestmaal! De
desserts (chocomousse!) zijn nog maar net opgegeten of daar zijn de bussen al die een groot deel
van de Zonnebloemblaadjes naar het station van St.-Truiden zullen brengen. Het afscheid nemen is
zwaar… het was alweer een heel leuk zomerkamp in Zepperen!
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