
Kampverslag Groep 2 

Gastjes:  Thommy, Thomas, Moyra, Médéric, Kai, Lore, Felien, Casper, Victor, Warre, Ben, Thomas 

Leiding: Charlotte, Robbe, Lien, Jasmien ,Zoé, Mei Juan, Steffi, Sammy, Karen, Julie, Karolien 

Dag 1: maandag 

Bij aankomst merkten we dat het kamp al onmiddellijk begon. Alle gastjes en leiding van groepje 2 

gingen aan de slag om alle spelletjes tijdens het onthaal tot een goed einde te brengen. Daarna 

waren we klaar voor een vieruurtje en gingen we onze kamer gaan installeren.  

Nadat alle bedjes klaar waren en alle valiezen een plaatsje hadden gekregen, was het tijd om elkaar 

wat beter te leren kennen. De meesten kenden elkaar al, maar hier en daar was er toch een nieuw 

gezicht bij.  

’s Avonds smulden we van een lekkere maaltijd en daarna speelden we nog enkele spelletjes. Toen 

was het al bedtijd… Gelukkig vertelden leiders Sammy en Robbe nog een knotsgek verhaal, zodat we 

toch nog niet onmiddellijk moesten gaan slapen.  

Dag 2: dinsdag 

Dinsdagvoormiddag trokken we na een stevig ontbijt in het bos. Een aantal oermensen hadden een 

groot probleem en natuurlijk konden de gastjes van groepje 2 hen daar bij helpen. In kleine groepjes 

gingen we op zoek in het bos en deden we allerlei moeilijke opdrachten.  

In de namiddag kregen we het wat warm: hoog tijd voor waterspelletjes dus! We begonnen droog en 

met vrij rustige spelletjes, maar na een tijdje werden de spelletjes alsmaar natter. Op het einde 

sprong iedereen dan maar in het zwembad. We waren toch al nat!  

’s Avonds waren we moe maar tevreden na deze drukke dag. Na enkele spelletjes en het vervolg van 

het verhaal, kropen we onder de wol.  

Dag 3: woensdag 

Op kamp trekken we er altijd een dagje op uit en voor groep 2 was het op woensdag de daguitstap! 

Met z’n allen gingen we naar provinciedomein Kessel-Lo. Toen we daar aankwamen gingen we op 

wandel in het domein. De kippen liepen gewoon tussen ons en in de wei zaten enkele geiten. Daarna 

speelden we op een super spannend speelplein. Daarna was het tijd voor een wandeling waarbij we 

de rest van het domein bekeken. Moegespeeld en gewandeld aten we nog een ijsje. Voor we 

vertrokken gingen we nog eens bij de bijen op bezoek. In een glazen hok konden we de binnenkant 

van een bijenhuis bekijken, vol met bijen… Gelukkig konden ze niet prikken!  

Na een lange en lastige dag was het echter nog niet gedaan! Er stond nog een fuif op het 

programma, samen met groepje 3. Iedereen haalde zijn beste danspasjes boven, voor een 

spetterende fuifavond!  

Dag 4: donderdag 



Op donderdag moest iedereen zijn beste wandelschoenen bovenhalen: tijd voor de voetentocht. Een 

lange wandeling, maar wel zalig in dit prachtige weer!  

Terug op de kampplaats – en wat moe van het wandelen – merkten we dat leidster Karolien was 

aangekomen.  

’s Avonds schreven we eerst nog kaartjes, zodat mama en papa niet al te ongerust zouden worden. 

En dan maar hopen dat we een kaartje terugkrijgen natuurlijk…  

Dag 5: vrijdag 

Op vrijdagmorgen gingen we knutselen. In klei maakten we een echt dino-ei. Natuurlijk moest dat ei 

mooi geschilderd worden én hadden we een baby-dinosaurus nodig die uit het ei kroop. Iedereen 

aan het werk dus: kneden, kleien, tekenen, schilderen, kleuren… Niet alleen het ei en de dinosaurus 

waren geschilderd, ook de gastjes van groepje 2 hadden wat verfvlekken… 

In de namiddag was het hoog tijd om ons vuil te maken. Op kamp gaan zonder je vuil te maken, dat 

kan natuurlijk niet… Ondertussen konden we ook leidster Charlotte, die de eerste keer mee was op 

kamp, dopen als nieuwe leidster. Maar het was niet zomaar een nieuw spel. Twee gekke professors 

hadden een probleem: ze hadden met hun teletijdmachine een oermens naar het nu geflitst, maar 

wisten nu niet meer hoe ze deze moesten terugkrijgen. Dus zorgde groepje 2 er voor dat de oermens 

zich hier thuis voelde. En tegen het einde van het spel, zagen we er allemaal uit als oermensen. 

Gelukkig stonden de warme douches klaar om ons terug proper te maken! 

Dag 6: zaterdag 

Op zaterdagvoormiddag was er eucharistieviering. Mooie teksten, liedjes, en een echte 

knutselactiviteit zorgden er voor dat we een zeer mooie viering mochten meemaken.  

In de namiddag was het tijd om het competitiebeest in onszelf vrij te laten. In verschillende groepen 

– met alle groepjes door elkaar – speelden we het Algemeen Spel. Er werd door alle groepen 

gestreden om de titel van de beste groep! Daardoor waren we ’s avonds ook doodop van al het 

spelen! 

Vandaag moesten we jammer genoeg ook afscheid nemen van leidster Julie, zij moest al terug naar 

huis…  

Dag 7: zondag 

In  de voormiddag speelden we een spel met groep 3. De leiding van groep 2 moest voor de gastjes 

van groep 3 zorgen, de leiding van groep 3 moest voor de gastjes van groep 2 zorgen. Eventjes 

aanpassen… Ook ’s middags werd de leiding gewisseld. Smakelijk! 

In de namiddag maakten we kennis met Fred Flinstone. Hij kondigde aan wat er deze namiddag ging 

gebeuren: pret met Flinstone Fred. En het was inderdaad zeer prettig! Vissen, kampen bouwen, de 

leiding nat maken, bowlen… Pret verzekerd! Met elke opdracht die we goed deden, verdienden we 

centjes. Na het vieruurtje mochten we deze centjes dan inzetten om nog meer geld te verdienen. Via 

opdrachten, duels en quizvragen verdienden we alsmaar meer geld…  

Dag 8: maandag 



Op maandagvoormiddag speelden we een spel met leidster Stefanie – die voor één dagje 

terugkeerde van groepje 0 naar groepje 2 – en leidster Karolien. Over de hele kampplaats moesten 

we op zoek naar gekleurde ballonnen met opdrachten in. Touwtrekken, verdoriespel, twister… Een 

druk programma! We waren nog maar net klaar met alle opdrachten toen het middagmaal al klaar 

was.  

In de namiddag gingen we zwemmen. Als 12 visjes in het water zwommen de gastjes van groepje 2. 

Maar vooral: de glijbaan, wildwaterbaan, bubbelbad…  

’s avonds stond de laatste avond al weer op het programma… In de Ocop-zaal hadden we een zeer 

gezellige laatste avond boordevol liedjes, kaarsen én het laatste stuk van het kampthema.  

Dag 9: dinsdag 

Dinsdagmorgen stond iedereen op met een raar gevoel: het kamp zat er weeral op. Valiezen maken, 

alles klaar zetten om mee te geven met de camion… We zullen het missen! Tot volgend jaar, 

Zepperen! 

 


