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Het	  Vader-‐Zoonkamp	  van	  2019	  mag	  gerust	  een	  succes	  genoemd	  worden.	  Met	  23	  vaders	  en	  
37	  kinderen	  zijn	  we	  op	  kamp	  geweest.	  De	  reis	  bracht	  ons	  naar	  het	  Mussennest	  in	  Otterlo,	  
een	  prachtig	  gebied	  waar	  wij	  drie	  dagen	  en	  twee	  nachten	  verbleven.	  	  

Het	  kamp	  begon	  vrijdag	  voor	  vertrek	  met	  een	  heerlijke	  maaltijd,	  rijst	  met	  groenten	  en	  kip!	  
Hierna	  zijn	  we	  vertrokken	  naar	  het	  Mussennest,	  	  na	  een	  rondleiding	  en	  de	  kamers	  te	  hebben	  
verdeeld	  werden	  de	  koffers	  uitgepakt.	  Hierna	  was	  tijd	  om	  gezellige	  spelletjes	  te	  spelen	  onder	  
het	  genot	  van	  thee/koffie	  en	  wat	  lekkers.	  Gezamenlijk	  hebben	  wij	  wat	  regels	  opgesteld	  om	  
het	  gezellig	  te	  houden!	  

Zaterdagochtend	  om	  zeven	  uur	  zijn	  we	  gestart	  met	  het	  ontbijt	  en	  daarna	  opgehaald	  om	  naar	  
zwembad	  “De	  Peppel”	  te	  gaan.	  Het	  mooie	  zwembad	  met	  vele	  glijbanen	  die	  geweldig	  zijn	  
voor	  jong	  én	  oud.	  Daarnaast	  kon	  iedereen	  genieten	  van	  de	  vele	  faciliteiten.	  Nadat	  we	  
allemaal	  uitgezwommen	  waren	  zijn	  wij	  gaan	  lunchen	  bij	  Het	  Mussennest.	  Na	  de	  lunch	  zijn	  
we	  het	  bos	  gaan	  verkennen	  met	  een	  mooie	  boswandeling.	  Dit	  bracht	  ons	  in	  Wekerom,	  waar	  
er	  een	  voetbaltoernooi	  gehouden	  werd.	  In	  de	  avond	  hebben	  we	  allen	  de	  handen	  inéén	  
geslagen	  om	  een	  onvergetelijke	  barbecue	  te	  creëren.	  Groentes,	  salades,	  rijst	  en	  natuurlijk	  
het	  vlees	  waren	  verrukkelijk;	  mijn	  complimenten!	  Na	  de	  barbecue	  is	  er	  nog	  een	  kleine	  
speurtocht	  gehouden.	  	  

Na	  een	  vroeg	  ontbijt	  op	  de	  laatste	  dag	  hebben	  wij	  alles	  opgeruimd	  voordat	  we	  met	  de	  bus	  
terug	  gingen.	  Echter	  hadden	  wij	  nog	  één	  tussenstop	  gemaakt,	  Hoenderloo!	  Hier	  hebben	  we	  
diverse	  outdoor	  sportactiviteiten	  gedaan	  zoals:	  

• Pijl-‐	  en	  boogschieten	  
• Mountainbike	  
• Survivalrun	  
• Sporthal	  (Voetbal,	  klimmen,	  apenkooi,	  trampoline,	  trefbal,	  etc.)	  

Het	  kamp	  was	  een	  groot	  succes!	  Voor	  de	  vaders	  en	  zonen	  was	  het	  een	  onvergetelijke	  tijd	  
met	  nieuwe	  ervaringen,	  waarbij	  de	  verbinding	  tussen	  ouder	  en	  kind	  opnieuw	  voorop	  stond.	  
De	  Mussen	  kon	  dit	  niet	  organiseren	  zonder	  de	  hulp	  van	  de	  fondsen.	  We	  willen	  dan	  ook	  langs	  
deze	  weg	  onze	  dank	  uitspreken	  aan	  de	  organisaties	  die	  dit	  mogelijk	  hebben	  gemaakt.	  Zonder	  
deze	  bijdrage	  was	  het	  voor	  ons	  niet	  mogelijk	  om	  deze	  unieke	  kans	  te	  bieden	  aan	  ouders	  en	  
kinderen	  uit	  de	  wijk.	  Maar	  ook	  dank	  aan	  de	  ouders	  die	  de	  verantwoordelijkheid	  hebben	  
genomen	  voor	  de	  werkzaamheden	  voor	  en	  rondom	  het	  kamp!	  


