
gastjes: Cian, Lorythano, Jolien, Lindsay, Kitana, Marie, Marieke, Elisabeth, Lukas, Robbe, Willem 

leiding: Koen, Ann, Joke, Sofie, Ruben, Stijn, Sarah, Lander, Jolien, Nele, Tanika 

maandag 21 juli 2014 

De hemel is nog wat bewolkt en het waait nog een beetje als we toekomen in Zepperen, dat voor de 

gelegenheid is omgetoverd in het oertijd-dorp Poepoerigoe. Maar het weer kan onze vrolijke 

stemming niet vergallen, want we staan weer aan het begin van 9 fantastische dagen vol plezier en 

onvergetelijke momenten! 

Via verschillende spelletjes leren we het leven als oermens kennen: we gaan op mammoetenjacht, 

we volgen de levensloop van een holbewoner, en we spelen vissenmemory. Na een lekkere 

suikerwafel is het tijd om elkaar beter te leren kennen. We hangen als een banaan in een boom en 

zoeken uit wie onze tennisbal heeft verstopt. Tot slot maken we ook kennis met onze koks tijdens 

een eerste heerlijke maaltijd, de favoriet van leider Stijn: worst met appelmoes en patatjes! 

Na het eten worden onze kelen gesmeerd! Praeses Ruben, zedenmeester Stijn en cantor Ann hebben 

een echte cantus georganiseerd. We brullen samen liedjes uit onze oercodex, en spelen duels in het 

thema ‘drinken’. Wel opletten dat we de regels volgen, niet applaudisseren en het juiste versje 

opzeggen om naar het toilet te mogen gaan, anders… AD FUNDUM! 

dinsdag 22 juli 2014 

Het is nog even wennen om ’s ochtends al om halfacht uit ons bed te komen, maar de vermoeidheid 

is al snel vergeten als we in OCOP het nieuwe dansje aanleren, op de tonen van ‘She’s after my 

piano’! Vandaag is leider Koen jarig, dus hij krijgt bij het ontbijt een prachtige kroon, een stoel 

versierd met balonnen, en confetti die nog de hele dag in zijn eten en haar zal blijven zitten. 

In het kampthema-toneeltje volgen we de verhalen van de rare familie oermensen uit Poepoerigoe. 

Ze moeten verhuizen en op zoek naar een nieuwe grot! Onderweg zullen ze ongetwijfeld weer heel 

wat spannende avonturen beleven. Hierna spelen we spelletjes waarbij we elkaar moeten helpen en 

leren vertrouwen: we worden aan elkaar vastgebonden, geblinddoekt, en moeten zelfs met de 

volledige groep over een hoog touw geraken! Als beloning mogen we daarna een mammoet, gevuld 

met snoep, aan flarden slaan met een hamer. Wat een pret! 

Na een lekkere broodjesmaaltijd worden de meisjes en de jongens van elkaar gescheiden. De jongens 

maken een spannende tocht langs bergen, bossen en vulkanen, onder leiding van Jan der Thalen, de 

meisjes volgen Caro Magnon. Elk team voert enkele moeilijke opdrachten uit, om uiteindelijk elkaar 

te ontmoeten en samen een nieuw dorp te stichten. Het gaat er zelfs zo hevig aan toe dat Willem 

een tand verliest… 

Na het vieruurtje bouwen we twee mooie boerderijen in ons nieuwe dorp, Chattai. Eerst verzamelen 

we bessen, noten en vlees, die we kunnen inwisselen tegen stallen, hutten, weilanden en akkers. 

Maar we moeten wel opletten dat onze zuurverdiende grondstoffen niet worden afgepakt! 

We komen weer op krachten met heerlijke gyros en rijst, en sluiten de dag af met een korte, actieve 

quiz gepresenteerd door Paleo en zijn collega. Iedereen moet raden wie van de kandidaten het juiste 

antwoord zal geven of het duel zal winnen, om zo punten te verdienen. Er worden grottekeningen 

gemaakt, menhirs vernield en mammoeten geschoten. Uiteindelijk is Kitana de grote overwinnaar, zij 

verzamelde dan ook het meeste snoep! 

woensdag 23 juli 2014 



Bij OCOP is het vandaag tijd om te knutselen! We maken brillen, snorren en petjes als versiering voor 

de avonddisco die ons op de laatste dag te wachten staat. Ook na het ontbijt knutselen we nog wat 

verder. Met vrolijk gekleurde speelmaïs maken we hartjes, mammoeten, zebra’s, tanks, slakken, 

slangen, palmbomen, vlinders, en nog veel meer. 

’s Middags staat ons een heerlijk bord pasta met kaas en ham te wachten. Ideaal om energie op te 

doen voor de namiddag, want we gaan zwemmen! We gaan wel honderd keer op de glijbanen, 

smullen van een vieruurtje op de ligweide, spelen tienbal in het buitenzwembad en laten ons 

meesleuren door de wildwaterbaan. 

Terug op kamp is het tijd voor een geweldige barbecue met koud buffet! Erna dansen we alle zorgen 

van ons af in een geweldige fuif, samen met groepje 2. We drinken slijm van wrattenzwijn en bloed 

van mammoet, en snoepen van lekker zoete wormen en letterkoekjes tot het tijd is om te gaan 

slapen. 

donderdag 24 juli 2014 

Groepjes 1, 2 en 3 strijden ’s ochtends tegen elkaar om de meest fantastische pannenkoekentaart 

ooit te maken, met hopen choco, bergen slagroom, en massa’s m&m’s. Groepje 1 wint, maar tijdens 

het ontbijt mogen we allemaal meegenieten van dit heerlijk zoete feestmaal. 

Vandaag volgen we één van de belangrijkste kamptradities: we gaan op voetentocht! Langs de 

akkers, doorheen de straten en tussen boomgaarden stappen, rijden en zingen we onze weg naar de 

kapel. Daar eten we onder de bomen onze picknick op: heerlijke boterhammen met sla, kaas, 

prepare, salami en vleesbrood. Jammie! 

Ook op de terugweg stappen en zingen we goedgemutst onder een lekker warm zonnetje. Terug 

thuis kijken we nog naar een grappig Flintstones-filmpje. De koks belonen ons met superlekkere 

frietjes met stoverij! 

Om de dag rustig te eindigen schrijven we kaartjes en brieven en maken we tekeningen voor het 

thuisfront. Zo kunnen ook zij meegenieten van al onze avonturen! 

vrijdag 25 juli 2014 

In OCOP belanden we vandaag in een reuze kermis! We bowlen, vissen eendjes, spelen reuze 

memory, en verzamelen zo punten om een VIP-behandeling te winnen in de disco. Na het ontbijt 

maken we met kampthema een medicijn om dochter kloefkapper, die na de beet van een monster in 

coma ligt, terug tot leven te wekken. 

Vandaag gaan we met groepje 3 op daguitstap naar het blotevoetenpad in Zutendaal! Een beetje 

onwennig trekken we onze schoenen en kousen uit, maar al gauw huppelen en springen we over 

zand, schors, boomstammen en rotsen, doorheen water, modder en snelle stromingen, over bruggen 

en door tunnels. Dit is veel leuker dan rondlopen met schoenen! Hierna zijn we natuurlijk 

uitgehongerd, maar gelukkig zijn er boterhammen voorzien met heerlijk beleg en zelfs choco, met 

een Prince koek als dessert! 

Na het middageten maken we een geblinddoekte tocht vol obstakels doorheen het bos, en we spelen 

nog een verdoriespel, weliswaar roepen we dit keer ‘olifant’ of ‘woef’! Onze blad-steen-schaar skills 

worden in elk geval goed getraind! We sluiten de middag af met een heerlijk ijsje op het terras van 

de cafetaria. En nog goed nieuws op de terugweg naar het kamp: leider Stijn mag naar het leger! 



Terug op kamp moeten we jammer genoeg afscheid nemen van Tanika, maar als verrassing 

beschilderen we nog snel haar auto met een grote 3, zodat ze ons groepje niet snel zal vergeten! 

Na een verkwikkende maaltijd, met ballen in champignonsaus en puree, proberen we nog wat geld – 

of waren het speerpunten – te verdienen in het casino van Jolien en Nele. We 21-en, hoger-lageren 

en dobbelen erop los, terwijl ondertussen een spannend bingospel wordt gespeeld. Wisten jullie 

trouwens dat de totale leeftijd van de leiding van groepje 3 maar liefst 263 jaar is? 

zaterdag 26 juli 2014 

Na een spannende fotozoektocht bij OCOP is het tijd om eens kennis te maken met groepje 5. We 

spelen een samen een moeilijk spel waarbij we enveloppes met raadsels moeten zoeken om zo een 

geheime zin te ontcijferen. 

Ook voor bezinning is plaats op het kamp, en naar jaarlijkse traditie maken we ook even tijd voor een 

eucharistieviering. Deze staat helemaal in het teken van de 4 natuurelementen aarde, water, lucht en 

vuur. Verdeeld in groepjes maken we prachtige kunstwerken die deze elementen symboliseren. 

Na het middageten – een lekkere schnitzel met rijst en currysaus – vergeten we even dat we in 

groepje 3 zitten: voor het grote Algemeen Spel worden we willekeurig verdeeld in kleurrijke teams: 

wit, geel, rood, groen, paars en blauw. Voor het vieruurtje moeten we op zes verschillende locaties 

een moeilijke opdracht uitvoeren. Botwerpen, met een flintstone mobiel rijden, spuug van een 

dinosaurus opvangen, de gedachten van een holbewoner lezen, het heeft nu allemaal geen 

geheimen meer voor ons. 

Daarna moeten we rechtstreeks tegen de andere teams duelleren in tienbal, zeeslag, het 

verdoriespel of oermens en boermens. Uiteindelijk wordt het rode team tot winnaar gekroond, maar 

omdat we ons allemaal zo hard hebben ingezet worden we getrakteerd op heerlijke hamburgers met 

een stuk broodpudding als dessert. 

’s Avonds spelen we samen met groepje 4 een spel waarbij we op zoek moeten naar grotten, 

messen, voedsel of hout om in de woeste oertijd te overleven. We moeten elkaars sjaal afpakken en 

zo proberen het grootste team te vormen. Spannend maar ook erg vermoeiend, en we zijn dan ook 

blij als we eindelijk in ons bedje kunnen kruipen! 

zondag 27 juli 2014 

In OCOP verdienen we vandaag ingrediënten voor cocktails door een moeilijk parcours af te leggen 

onder tafels, over bezemstelen en doorheen een fietsband. Van deze cocktails zullen we morgen 

mogen genieten tijdens de disco! 

Na het ontbijt spelen we een spel met groepje 2 waarbij leiding en gastjes van de groepjes worden 

omgewisseld! Plots moeten onze gastjes samenwerken met de leiding van groepje 2 en moet onze 

leiding de gastjes van groepje 2 helpen. Als dat maar goed afloopt! 

Samen zoeken we een fossiel in het bos, en proberen we zo veel mogelijk opdrachten tot een goed 

einde te brengen. Iemand moet een kegel op het hoofd houden, we moeten water drinken, onze 

kleren omgekeerd aandoen, een berg hoedjes vouwen, een gedicht schrijven, en nog veel meer. Ook 

de broodjeslunch draaien we om: de leiding van groepje 2 komt bij onze gastjes zitten! 

Na de middag is het eindelijk tijd voor het lievelingsspel van de meerderheid van onze groep: het vuil 

spel! Omdat er dit jaar geen nieuwe leiding is om te dopen, richten we onze pijlen op Stijn die zich zo 

al wat kan voorbereiden op zijn tijd bij het leger. We smijten hem in het water en smeren hem 



daarna in met choco, verf en heerlijk geurende krabsla… Daarna spelen de jongens tegen de meisjes 

in allerlei vieze spelletjes zoals moddergooien, russische roulette met rauwe eieren, en schuiven over 

een zeil met bruine zeep. Wie verliest mag smullen van choco… met look! 

Gelukkig kunnen we ons na het vieruurtje douchen om zo weer helemaal proper van het avondeten 

te genieten. Om de dag rustig af te ronden maken we nog enkele schattige oerpopjes uit wol met 

Nele. 

maandag 28 juli 2014 

Het is bijna niet te geloven, maar vandaag is alweer de laatste volledige dag aangebroken! In OCOP 

dansen we daarom nog een laatste keer in de super ochtenddisco! Er is een rode loper, een 

cocktailshaker en een heuse fotoshoot! Na het ontbijt zien we in kampthema hoe de mysterieuze 

vreemdeling dochter Priscilla kloefkapper ten huwelijk vraagt. Eind goed, al goed! 

Onder deskundige leiding van Jolien bakken we kleine worstenbroodjes in de vorm van slakjes, en 

met een komkommer maken we een heuse hapjeskrokodil! Gelukkig mogen we er achteraf nog van 

smullen! Zolang we maar een plaatsje overlaten voor de pastasalade deze middag! 

Na meer dan een week volop zon begint het in de namiddag dan toch een beetje te druppelen. Geen 

paniek, we kruipen gezellig bij elkaar in de slaapzaal en kijken op groot scherm naar de film ‘The 

Croods’, over een knotsgek gezin oermensen dat leert overleven in een nieuwe wereld. 

Na het vieruurtje kunnen we dan toch nog naar buiten voor een spannend bosspel! We herbeleven 

even onze daguitstap als we met blote voeten over kiezelsteentjes moeten lopen, en geblinddoekt 

onze weg moeten zoeken langs een lint in het bos. Daarna spelen we nog dassenroof en omgekeerd 

verstoppertje: leidster Ann verstopt zich en wie haar het laatste vind, is verloren! 

Na het avondeten (heerlijke frietjes!) is het alweer tijd voor de afsluiter van het kamp. Door het 

slechte weer houden we geen kampvuur maar maken het gezellig binnen met kaarsjes en 

theelichtjes. Elk groepje brengt een liedje naar voor, wij zingen uit volle borst Joebadoebadoe. 

Inclusief Ad Fundum natuurlijk! 

We krijgen ook de trouw van de vreemdeling met Priscilla te zien, en ook de leiding die al drie jaar 

meegaat wordt in de (zonne)bloemetjes gezet. Van groepje 3 zijn dat er heel wat: Sofie, Sarah, Jolien, 

Tanika, Stijn en Koen krijgen een medaille! 

dinsdag 29 juli 2014 

Het is natuurlijk veel te vroeg, maar het moment om afscheid te nemen is al aangebroken! We gaan 

nog een laatste keer het bos in voor een spannend Stratego-spel met mammoeten, sabeltandtijgers, 

holbewoners, giftige planten en geneesheren. Maar aan alle mooie liedjes komt een einde, en na het 

middageten klimmen we al snel op de bus die ons naar het station of terug naar Gits brengt. 

Het was weer een superkamp, tot volgend jaar! 


