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Dit	  jaar	  zijn	  we	  met	  25	  meiden	  van	  10-‐17	  jaar	  naar	  het	  Mussennest	  in	  Otterlo	  gegaan.	  Veel	  
meiden	  waren	  nog	  niet	  eerder	  op	  kamp	  geweest	  en	  voor	  hen	  was	  het	  dan	  ook	  nog	  
spannender.	  Bij	  aankomst	  in	  Otterlo	  hebben	  we	  na	  het	  uitleggen	  van	  de	  regels	  de	  meiden	  
hun	  kamers	  laten	  verkennen	  en	  verdelen.	  Nadat	  alle	  meiden	  hun	  spullen	  een	  plek	  hadden	  
gegeven	  zijn	  we	  als	  groep	  naar	  buiten	  gegaan	  om	  teambuildingsactiviteiten	  te	  doen.	  Na	  deze	  
activiteiten	  hebben	  de	  meiden	  de	  kans	  gekregen	  om	  zelf	  even	  op	  ontdekking	  te	  gaan	  in	  de	  
omgeving.	  	  	  
Na	  het	  avondmaltijd	  was	  het	  tijd	  voor	  gezellige	  spelletjes	  met	  een	  kopje	  thee	  en	  lekkere	  
muziek.	  Op	  tijd	  naar	  bed	  om	  de	  energie	  voor	  de	  volgende	  dag	  op	  te	  sparen?	  Nee	  hoor!	  De	  
juffen	  waren	  blij	  als	  de	  meiden	  nog	  om	  02.00	  uur	  s	  ’nachts	  eindelijk	  wat	  stiller	  waren.	  	  
	  
En	  hoe	  maak	  je	  ze	  op	  tijd	  wakker?	  Dat	  weten	  de	  juffen	  wel	  hoor!	  Met	  hard	  muziek	  ’level	  up’.	  
Zegt	  het	  je	  wat?	  Klaarstaan	  voor	  het	  ontbijt	  ging	  daarna	  niet	  bij	  iedereen	  even	  soepel.	  Het	  
heerlijke	  ontbijt,	  met	  chocoladefondue	  en	  fruit,	  maakte	  veel	  goed.	  Wat	  een	  luxe!	  	  
	  
Na	  even	  gerust	  te	  hebben	  zijn	  we	  gaan	  zwemmen	  bij	  het	  zwembad	  De	  Peppel	  in	  Ede.	  Bij	  alle	  
avonturen	  in	  het	  zwembad	  kregen	  de	  jongere	  meiden	  hulp	  van	  de	  ouderen.	  Zorgzaam	  en	  
lief!	  Dit	  heeft	  dan	  ook	  echt	  voor	  een	  hechte	  groep	  gezorgd.	  Na	  het	  zwemmen	  reden	  wij	  
richting	  het	  pannenkoekenhuis.	  Met	  een	  volle	  buik	  terug	  naar	  het	  Mussennest	  en	  
voorbereiden	  voor	  de	  bonte	  avond.	  Lekker	  make-‐uppen,	  haren	  stylen	  en	  mooie	  kleren	  aan.	  
Wat	  zagen	  de	  meiden	  er	  prachtig	  uit!	  Iedereen	  heeft	  haar	  best	  gedaan	  om	  er	  zo	  mooi	  
mogelijk	  uit	  te	  zien!	  	  
Een	  gezellige	  avond	  met	  warme	  sfeer,	  lekkere	  muziek.	  Deze	  meiden	  kunnen	  dansen	  hoor!	  	  
	  
De	  laatste	  dag	  was	  gereserveerd	  voor	  Hellendoorn,	  waar	  alle	  meiden	  het	  ontzettend	  naar	  
hun	  zin	  hebben	  gehad	  en	  waar	  ze	  ook	  daar	  weer	  soms	  ruim	  uit	  hun	  comfortzone	  zijn	  gegaan	  
met	  het	  meemaken	  van	  attracties	  waarvan	  ze	  gedacht	  hadden	  dat	  ze	  het	  niet	  zouden	  
durven.	  Ook	  heel	  leuk	  om	  te	  zien	  dat	  er	  zoveel	  oudere	  meiden	  van	  15-‐17	  jaar	  zijn	  
meegegaan	  dit	  jaar	  met	  kamp.	  Dit	  heeft	  gezorgd	  voor	  een	  nieuwe	  dynamiek	  in	  de	  groep,	  
onverwachte	  vriendschappen	  en	  een	  ervaring	  met	  elkaar	  die	  de	  meiden	  nog	  heel	  lang	  met	  
zich	  mee	  zullen	  dragen.	  De	  meiden	  hebben	  oprecht	  een	  geweldig	  kamp	  beleefd	  en	  kunnen	  
nu	  al	  niet	  wachten	  tot	  het	  eindelijk	  weer	  tijd	  is	  voor	  het	  volgende	  kamp,	  volgend	  jaar!	  
Bedankt	  Jeugd	  Vakantieloket	  voor	  uw	  bijdrage	  om	  dit	  kamp	  te	  kunnen	  realiseren.	  
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