
          De avonturen op kamp!! 

 
Donderdag ochtend om half negen vertrek naar Grollo in Drenthe. 

Mijn vader reed mee en was een begeleider van het kamp. 

 We werden in de ochtend verdeelt in groepjes in ons groepje zaten:  

Quinty, Anouk, Nushika en Elisa (ik dus).  Het was anderhalf uur 

rijden. 

Toen we aan kwamen gingen we eerst wachten tot iedereen er was 

want de ene waren sneller dan de ander. 

Toen iedereen er was gingen we eerst een gebied afspreken en wat 

we niet  mochten doen of verboden was zoals bij de paarden komen. 

Toen we de afspraken gemaakt hadden gingen we naar binnen het 

was een grote kampeer boerderij. 

Nadat we gegeten hadden gingen we de kamer in wie er bij mij op de 

kamer sliepen waren: Elisa, Reejin, Anouk, Karlijn, Nushika, Quinty, 

Rosalie. 

Toen moesten we ons bed opmaken en ons omkleden want….. WE 

GINGEN NAAR EEN KLIMPARK. Na 30 minuten lopen waren we 

eindelijk aangekomen. 

Na de uitleg van het klimtuigje mochten we een oefenparcour doen  

dat ging perfect. 

Daarna mochten we de parcours 1, 2, 3, 4, 5 doen maar aan de 4 en 5 

kwam ik niet aan toe. 



Na het klimmen gingen we naar de kampeerboerderij weer 30 

minuten lopen totdat we aan kwamen. 

Daarna mochten we spelletjes spelen en 15 minuten later gingen we 

patat eten. Het was heeeeeeeel lekker. Na het eten moesten we de 

tafels afruimen. Daarna lekker boven in onze kamer spelletjes doen. 

Na een half uurtje gingen we film kijken hoetemy en de draak 2 

Na de film…. Gingen we 3 verjaardagen vieren wand ik Rowin en Zoë 

waren jarig. 

Na de verjaardag moesten we iets lekkers trakteren. Ik had donuts 

Zoë had een zakje verrassingen en Rowin had zakjes chips. 

Na al dat gesnoep moesten we naar bed……. 

De   volgende   dag !!!!!!!!!! 
In de ochtend werden we wakker gemaakt nadat we onze 

kleding aanhadden en ons klaargemaakt hadden gingen we 

eten en rond 8 uur waren we klaar. 

Daarna gingen we spelletjes spelen tot half 11 want toen 

gingen we naar het belevings park weer 30 minuten lopen.  

We waren aangekomen. 

Je kon daar klimmen, boogschieten, Kanoën, suppen, 

parcours afleggen,  trampolinespringen en mountainbiken. 

Na die drukke dag gingen we weer terug naar huis.                

Het leukste kamp ooit!!!    


