
Jongeren	  op	  Kamp	  2019	  
Als	  traditie	  hebben	  we	  elk	  jaar	  in	  mei	  een	  kamptripje	  voor	  de	  jongeren.	  Omdat	  Heino	  ons	  
vorige	  jaar	  goed	  beviel	  besloten	  de	  jongens	  om	  ook	  dit	  jaar	  richting	  Zwolle	  te	  gaan.	  De	  
begeleiders	  hadden	  er	  zin	  in	  want	  de	  weervoorspellingen	  zagen	  er	  goed	  uit.	  

Maandagochtend	  hadden	  de	  jongens	  zich	  verzameld	  voor	  De	  Mussen	  om	  vervolgens	  
gezamenlijk	  met	  de	  bus	  richting	  Heino	  te	  gaan.	  Iedereen	  was	  mooi	  op	  tijd	  en	  de	  heenreis	  
was	  gezellig	  en	  sfeervol.	  Eenmaal	  aangekomen	  mochten	  jongens	  gelijk	  gebruik	  maken	  van	  
de	  faciliteiten	  (Zwembad,	  Zaal,	  Bioscoop).	  Zowel	  het	  ontbijt,	  lunch	  en	  diner	  werden	  
voorbereid	  door	  het	  team	  van	  Heino	  en	  dat	  scheelt	  natuurlijk	  enorm.	  In	  de	  avond	  hadden	  de	  
jongens	  de	  tijd	  doorgebracht	  in	  het	  kamphuisje	  want	  de	  volgende	  dag	  stond	  de	  Run	  
Challenge	  op	  het	  programma.	  

Dinsdagochtend	  	  moest	  er	  goed	  ontbeten	  worden	  want	  daarna	  hadden	  we	  een	  sportdag	  op	  
het	  programma.	  Van	  mountainbiken	  tot	  boogschieten	  tot	  kanoën.	  De	  jongens	  deden	  met	  
alles	  goed	  mee	  en	  ook	  wisten	  zij	  zich	  keurig	  te	  gedragen,	  een	  compliment	  dus.	  In	  de	  avond	  
hebben	  de	  jongens	  gebruik	  gemaakt	  van	  het	  sportveld	  om	  lekker	  te	  gaan	  voetballen	  met	  
andere	  kampgenootjes.	  Ook	  de	  tweede	  dag	  verliep	  goed	  en	  rustig.	  

De	  laatste	  dag	  zijn	  we	  naar	  pretpark	  Slagharen	  geweest.	  	  Het	  begon	  helaas	  een	  beetje	  te	  
regenen;	  desondanks	  	  wisten	  de	  jongens	  zichzelf	  daar	  te	  vermaken.	  De	  begeleiders	  zijn	  trots	  
op	  de	  jongens:	  ze	  hebben	  elkaar	  met	  respect	  behandeld.	  En	  dat	  is	  altijd	  de	  basis	  van	  een	  
geslaagd	  kampuitje.	  Woensdagmiddag	  stonden	  we	  weer	  voor	  De	  Mussen	  en	  was	  iedereen	  
toch	  wel	  bekaf.	  De	  jongens	  hadden	  het	  super	  naar	  hun	  zin	  en	  willen	  de	  Fondsen	  en	  De	  
Mussen	  hartelijk	  bedanken.	  


