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Beste kinderen, 
 

De meest magische week van het jaar is weer bijna 
aangebroken en wat hebben we er allemaal weer naar toe 
geleefd. Laat je een week lang betoveren in het mooie Loon 
op Zand en beleef de magie, zoals je hem nooit eerder hebt 
beleefd. Want we gaan weer op KAMP! En wel voor de 61e 
keer dit jaar. De kampeerboerderij "Land van Kleef" in Loon 
op Zand van Paul en Natascha Kuijpers zal worden 
omgetoverd tot een heus Zweinstein, waar een hoop 
tovenaars, heksen en andere bijzondere goochelaars en 
magische wezens zullen ronddwarrelen. 
 
Er zijn wat wijzigingen bij de leiding. Zo zal Olaf dit jaar helaas 
door zijn werk niet mee kunnen en zullen José en Martin 
samen het hoofdleiderschap overnemen. Dit deden ze ook al 
succesvol in 2016, dus we hebben 2 goede vervangers en 
hopen dat Olaf er volgend jaar weer gewoon bij kan zijn. We 
hebben een nieuwe jongste telg, te weten Ezra. En ook hij is 
geen vreemde, want zijn jarenlange ervaring als kampkind zal 
hem goed van pas komen op de toverschool. Als 2e nieuwe 
aanvulling hebben we Esmee weten te strikken om de magie 
compleet te maken.  
 
Om alvast in de stemming te komen of te kijken wat je 
allemaal te wachten staat, check dan de Herculeskamp 
Facebook pagina, voor foto's en filmpjes van voorgaande 
jaren. 
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Wat heeft een tovenaarsleerling nodig? 
 

 Petje (tegen de zon en voor in het bos)  

 Hoeslaken (verplicht)/kussen/slaapzak of dekbed 

 Je hoeft geen bord en bestek mee te nemen 
 Nachtkleding 

 Ondergoed (genoeg voor een hele week en liefst nog meer) 

 (sport)sokken (worden snel vies) 
 Trainingspak 

 T-shirts 
 Sportbroekjes 

 Korte en lange broeken 

 Warme truien/vesten voor als het wat frisser is 
 Regenkleding/poncho 

 Sport- en/of handbalschoenen (waar je ook goed op kan lopen) 

 Slippers 
 Zwemkleding 

 Handdoeken/badlaken 

 Toiletspullen (shampoo, zeep, tandenborstel, tandpasta enz.) 
 Vuilniszak voor je vieze kleren 

 Zaklamp (denk aan batterijen) 

 Feestkleding (voor in de disco of wanneer je er maar feestelijk 
bij wilt lopen) 

 Muziek voor onze DJ (USB/CD/(micro)SD-kaartje)  

 Verkleedkleding en/of accessoires 
 Tafeltennisbatje (voor de liefhebbers) 

 Fotocamera 

 Rugzak 
 Zonnebrandcrème 

 Deet (40%) tegen de teken/Antimuggen sticks/sprays enz. 

 Bidon (is handig voor warme dagen) 
 En alles wat je verder maar leuk vindt om mee te nemen 

 Vergeet niet je naam overal op te zetten 
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Aan de thuisblijvers, 

Zoals op de informatie avond ook besproken is, is het niet de 

bedoeling dat je je mobiel meeneemt. Even bellen met het thuisfront 

kan voor sommige kinderen erg beladen zijn en heimwee opwekken. 

Om dit te voorkomen, graag de mobieltjes thuis laten. 

Indien contact om wat voor een reden toch noodzakelijk is, is de 

leiding van het kamp altijd mobiel te bereiken via: 

José Rodenburg (interim-hoofdleider): 06-54214581 

Jannine Dijkstra: 06-47050539 

 

 

Ook willen we jullie er op wijzen dat het drinken en meenemen van 
energiedrankjes niet is toegestaan. Door gebruik hiervan kunnen de 

kinderen erg druk worden, wat kan leiden tot ergernissen van 
anderen. Daarom hebben we als leiders besloten, dat het 

meenemen, kopen en drinken van energiedrankjes op kamp niet is 

toegestaan. Deze beslissing hebben we een aantal jaar geleden 
genomen en we zijn hier zeer over te spreken. Voor het drinken van 

alcohol houden we ons aan de wet. Dus onder de 18 GEEN 

alcohol. 
Check: www.nix18.nl 
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Welke betover(en)de kids gaan er mee? 

 

Aafke N. Jade P. Mats K. Thijs L.   

Adjoa K. Jan B. Matthijs den H.  Thomas van der B. 

Amalia van S. Jesse P. Maura J. Tom van der E. 

Andries B. Jesse van G. Megan van H. Twan B. 

Anna V. Jits D. Micah B. Tycho van B. 

Anna B. Jochem van der H. Mike P. Tygo van de W. 

Annemijn B. Jochem S. Mila W. Yasmin P. 

Babiche R. Jolien R. Milan P. Ziggy E. 

Bart B. Jonah B. Milou B. Zoe W. 

Bente van V. Jort de K. Mirthe van B. Fabienne P. 

Bente van A. Joshua B. Nicky R. Koen H. 

Bobbi K. Julia P. Nino B. Kristel H. 

Britt W. Kasper den H. Puck de G. Luca F. 

Camiel R. Kay V. Puck de K. Jens D. 

Daniel C. Kelvin de J. Quinn van der L. Ziya van der V. 

Dayne van der L. Kim van der E. Rani K. Kane van H. 

Devika K. Koen H. Remco H. Charlotte S. 

Djavan K. Kyra C. Robin R. Beau B. 

Enzo K. Lars V. Roos B. Nienke G. 

Eva van V. Laura C. Ruben T.  

Eva van der B. Lex B. Sanne B.  

Evi  H. Lieke V. Sara H.  

Femke N. Lisanne van der H. Sarbast K.  

Femke A. Lisanne van der Z. Sil L.  

Fleur van V. Lise J. Sophie van der B.  

Floris N. Luca B. Stefan V.  

Ilana B. Lucy S. Tamara de J.  

Iris van der R. Marijn van der R. Teddie D.  

Isa van der B. Marijn van A. Tess B.  

Isa M. Matin el A. Tess C.  
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Inleveren toverstaffen en heksenbezems 

 

Alle goochelhoeden, heksenbezems, toverstaffen, heksenjurken enz. 

zullen per vrachtwagen (MeeGaa Substrates) naar Loon op Zand 

worden vervoerd, welke met hulp van de oudere kampgangers daar 
zal worden uitgeladen. Hulp bij het inladen van de vrachtwagen door 

de ouders wordt zeer gewaardeerd! 

Het lijkt wel tovenarij! Alles in Den Haag in de vrachtwagen en bij 
aankomst in Loon op Zand staat alles ineens daar. It's a kind of 

magic! 

 

De bagage wordt op de zaterdag van vertrek ingeleverd op 

Boswijk. 

 
Voor de ouders: 

 

Voor de eerste paar dagen vinden we het fijn als u aan de kinderen 
alvast wat broodbeleg mee wilt geven voor bij het ontbijt en het 

middageten zoals: jam, chocoladepasta, pindakaas, appelstroop, 

hagelslag enz. 
 

Vertrek– en aankomsttijden: 

 
We verzamelen zaterdag 17 augustus 2019 om 12.30 uur op 

Boswijk. Iedereen mag zich dan melden bij een van de leiders. 

Om 13.00 uur vertrekken we met de bus naar Loon op Zand. 
 

Op zaterdag 24 augustus 2019 zal de bus rond 11.00 uur aankomen 

op Boswijk. Op de Herculeskamp Facebook pagina zullen we 
aangeven wanneer we zijn vertrokken uit Loon op Zand. De 

kinderen vinden het erg leuk als ze dan door de ouders worden 

opgewacht. 
 

Voor de thuisblijvers: 

Hercules 
p/a Familie Kuijpers 

Land van Kleef 6 

5175 BT LOON OP ZAND 
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Natuurlijk is er voor de kinderen de gelegenheid een kaartje te 

sturen naar de ouders, opa’s en oma’s, broers en zussen of naar wie 
dan ook!  
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Wat nemen we mee aan zakgeld? 

 

In de eigen toverwinkel verkopen we diverse lekkernijen en 

versnaperingen waarmee je je eigen toverdrank kan brouwen of om 

je Expecto Patronum wat makkelijker te laten werken. Uiteraard 
allemaal tegen inkoopprijs. Ook worden er ansichtkaarten en 

postzegels verkocht die de kinderen kunnen sturen.  

 

 
 
Voor de kinderen tot en met de E-jeugd adviseren wij om het geld 
mee te geven in enveloppen, die dan bij de leiding in bewaring 

worden gehouden. Dit om kwijtraken en te grote inkopen in een 

keer te voorkomen. Dit gaat als volgt: 
 Maak 8 enveloppen met de naam van uw kind erop 

 Vul er 7 met een bedrag dat uw kind mag uitgeven per dag 

(richtlijn: €2,00 per dag is ruim voldoende) 
 Vul er 1 met een lijst met adressen (voorgeschreven adressen 

op stickers is ideaal) en geld voor ansichtkaarten en postzegels 

(of stop zelf genoeg postzegels in de envelop) 

 Eventueel een extra envelop voor de Eftelingdag, zodat de 

kinderen daar iets kunnen kopen (richtlijn: €5,00 à €10,00) 

 Aan te raden is om wel een los portemonneetje mee te geven, 
zodat wanneer er wat geld over is van een dag dit hierin kan 

worden bewaard (door de leiding) 

 
De enveloppen kunnen bij vertrek van Boswijk aan een van de 

leiders worden overhandigd. 

Wij zorgen ervoor dat de kinderen wanneer nodig kunnen 
beschikken over hun geld voor de betreffende dag.  
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Medische en persoonlijke gegevens: 

 
Graag zijn wij op de hoogte wanneer iemand een speciaal dieet 

heeft, eventueel medicijnen nodig heeft of bepaalde allergieën heeft. 
Graag dit doorgeven aan Caroline. Medicijnen s.v.p. inleveren op 

zaterdag 17 augustus bij een van de leiders. 

De medicijnflesjes, pilletjes, tubes en/of doosjes graag van tevoren 
voorzien van de naam van uw kind met duidelijke 

gebruiksaanwijzingen. 

 

Ook andere persoonlijke informatie, waarvan het belangrijk is dat de 

leiders hiervan op de hoogte zijn, graag ook op diezelfde zaterdag 

melden. 
 

Wij denken dan aan: 
 

 

 

 
 

 wel of geen zwemdiploma 

 nummer van particuliere verzekering of ziekenfonds 

 een extra toilet bezoek in de avond/nacht 
 

 

Indien de ouders deze week zelf op vakantie zijn, willen wij graag 

weten waar deze bereikbaar zijn in geval van nood. 
Ook dit graag doorgeven aan een van de leiders. 

  



Kampspecial 2019  pagina 11 
 

Harry Potter (Martin) 

 

 
 

Hermelien (José) 
 

Onze rots in de branding. 
Houdt alles in de gaten en 
zorgt dat alles op rolletjes 
verloopt. José ziet er op 
toe dat de financiën op 
orde zijn en heeft alles op 
een rijtje. Samen met 
Martin vullen ze elkaar 
goed aan in het 

Als vervanger van 
Olaf gaat onze 
Harry Potter dit 
jaar een zwaar 
kamp krijgen. 
Want naast het 
hoofdleiderschap 
is hij ook nog eens 
de muziekman 
van het kamp. 
Maar goed  zijn 
ervaring zal hem 
er doorheen 
slepen. Dus geen 
zorgen.   



Kampspecial 2019  pagina 12 
 

hoofdleiderschap. 
 

 

De Tandenfee (Jannine) 
 

Wie kent haar niet? 
Iedereen heeft weleens 
een tand onder zijn of haar 
kussen gelegd en er iets 
moois voor terug 
gekregen. Wat je van onze 
eigen tandenfee 
terugkrijgt? De mooiste 

dagverslagen, weetjes over kampen van tig jaar 
geleden. Ze weet alles. Stiekem is ze gewoon de 
kampmoeder, waar we zo trots op zijn! 
 
                                 

 

 

Victor Mids (Erik) 
 

 

Wat Erik allemaal 
kan is echt 
onvoorstelbaar. 
Geen enkel klusje 
is voor hem te 
moeilijk. Het ene 
moment is er 
alleen een 
grasveld en één 
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Perkamentus (Robin) 
            

 
 

Zwarte Magica (Milou) 
 

Milou krijgt 
concurrentie dit jaar. 
Want meestal zorgt 
Milou voor taart voor de 
leiding, maar we 
hebben dit jaar een 

meesterpatissier mee. Verder zorgt Milou ervoor 
dat de jongere tovenaars en tovenaressen zich 
snel op hun gemak voelen.   

Tovenaar Robin weet 
met zijn creatieve 
brein de leukste 
spelletjes uit zijn 
mouw te toveren. Op 
kamp is hij helemaal in 
zijn element en komt 
dan helemaal los. De 
gekste spelletjes 
komen meestal van 
zijn hand. 
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Maleficent (Nathalie) 
 

 

 
 
 

 

Tinkerbel (Kayleigh) 
            

 
 
 

Nathalie houdt van 
orde en vastigheid. 
Al maanden voor 
kamp is ze bezig 
met roosters 
maken. Wie komt 
in welk groepje en 
wie heeft wanneer 
corvee of afwas. 
Zonder al die 
roosters zou kamp 
een chaos zijn. 

De altijd vrolijke 
Kayleigh is ons 
wandelende 
roddelblad. Wie is op 
wie? Kayleigh weet 
het. Altijd houdt ze 
haar elfenoortjes 
gespitst. Dus is 
Kayleigh in de buurt, 
kijk dan uit met wat je 
zegt. 
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Hans Klok (Peter) 
 

  

 
 

Madam Mikmak (Marjet) 
 

Hopelijk tovert 
Marjet dit jaar een 
prachtige en zonnige 
week voor ons. Aan 
de sfeer zal het in 
ieder geval niet 
liggen, want die weet 
Marjet er wel in te brengen. En fanatiek als ze is 
zal ze zeker proberen met haar groep de 

De altijd vrolijke, 
nimmer norse 
Peter is het 
zonnestraaltje van 
het kamp. Met zijn 
mooie blonde 
lokken laat hij 
iedereen verstelt 
staan. Maar niets is 
wat het lijkt. Hij is 
niet voor niets een 
illusionist? 
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overwinning te pakken. 
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Hortensia Heks (Anna) 
 

 
  

 

Arwen (Esmee) 
 

 
 
 
 

Anna voelt zich op 
kamp helemaal 
thuis. Dit wordt haar 
3e kamp, al lijkt het 
wel alsof ze al veel 
langer meegaat. Ze 
is altijd enthousiast 
en lijkt geen last te 
hebben van een 
ochtendhumeur. 
Anders weet ze dat 
in ieder geval goed 
te verbergen na al 
die korte nachten. Een van onze nieuwe 

aanwinsten is de elf 
Arwen uit de Lord of 
the Rings. Beter 
bekend als Esmee. 
Voor haar zal het de 
eerste keer zijn dat ze 
het kamp vanaf de 
andere kant mee zal 
maken. Maar een 
vreemde is ze niet in 
Loon op Zand, want ze 
ging menig keertjes 
mee als kampkind. Ze 
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Smeagol/Gollum (Riccardo) 
 

 

 

 

Gandalf (Ezra) 
 

Het is nog de vraag of 
Riccardo er dit jaar bij zal 
kunnen zijn. Met zijn 
hoogzwangere vrouw in 
Rijswijk, is Zweinstein 
niet direct naast de deur. 
Maar hoe leuk zal het zijn 
als ze gewoon nog even 
een weekje wacht met 
bevallen, zodat Riccardo 
er gewoon bij kan zijn. Is 
hij gelijk gewend aan de 
slapeloze nachten en zit 
hij al goed in het ritme. 
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De tweede 
nieuweling die 
ons komt 
versterken is Ezra. 
Jaja, de zoon van 
onze enige echte 
Caroline. 
Erg sportief 
aangelegd, en 
zeker een 
versterking voor 
de mannenleiding 
tijdens het 
basketballen 
tegens de heren 
van de A-jeugd. Er 
wordt dus veel 
van hem 
verwacht. 
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Flora (Lenja) 

 

 

Fauna (Naomi) 
 

 

 

 

Deze betoverende 
fee is samen met 
Fauna een koppel 
om in de gaten te 
houden, als het op 
spelletjes aankomt. 
30 seconds? 
Niemand die ze 
kan verslaan. Durf 
jij ze uit te dagen? 
Het liefst niet in de 
ochtend, want dan 
kan ze last hebben 
van opstart 
problemen. 
 

Al komt Naomi 
soms wat rustig 
over. Op kamp is 
ze helemaal in 
haar element. 
Zeker als er met 
30 seconds 
gestreden wordt 
samen met Flora. 
Dan is ze 
superfanatiek en 
gaat ze vol voor 
de winst. En 
helaas voor jullie, 
ze wint bijna 
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Mooiweertje (Kimberly) 
 

 

 

Panoramix (Maarten) 
 

  

Kimberly is net als haar 
moeder José een echt 
aanpakker. Erg 
georganiseerd en laat 
niks aan het lot over. 
Ze is nu al een beetje 
de fijne kneepjes van 
de financiën aan het 
leren, zodat wanneer 
José besluit niet meer 
mee te gaan (we hopen 
natuurlijk dat dat nooit 
gaat gebeuren), 
Kimberly dit vlekkeloos 
kan overnemen. 

Maarten is de man 
van het kampkrantje, 
de bedenker van de 
personages en de 
bijbehorende 
verhaaltjes. Soms 
krijgt hij verzoekjes 
van andere leiders, 
die een bepaald 
personage willen zijn. 
Maar daar kan hij 
geen gehoor aan 
geven. Soms valt je 
personage een beetje 
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De Witte Wieven (Sylvia en Caroline) 

De Witte Wieven klinkt misschien niet echt aardig, 

maar daarmee wordt alleen maar bedoeld de 

twee vrouwen in de kokskleding, die elke dag voor 

ons het ontbijt en de lunch voorbereiden en zich 

staan uit te sloven in de keuken om 's avonds 

iedereen te voorzien van (t)overheerlijke warme 

maaltijden. Want wat zijn ze daar ongelooflijk 

goed in. We zijn dan ook supertrots op deze 2 

dames dat ze dat ieder jaar weer voor ons doen. 

 
   

En misschien spot je ze ook wel in de Efteling. Als 

je tenminste in Baron 1898 durft. U zijt 
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gewaarschuwd!
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Graag willen wij onze sponsors bedanken, waardoor het mede mogelijk 

is dat we ook dit jaar een betoverend kamp zullen hebben. 

    

  

   

 

   

 
 

- Familie Peters (Opa en Oma van Nicky en Kimberly 

Rodenburg) 

- Jeroen Nagtegaal als vriend van het Herculeskamp (vader 

van Femke en Floris) 

- Iedereen die heeft meegelopen met de sponsorloop 

- Iedereen die we per ongeluk zijn vergeten te vermelden 
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Sponsors BEDANKT!!!  
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Ook zo benieuwd wat we allemaal uitspoken tijdens kamp? Hou 

dan de kamp Facebook in de gaten en volg iedere dag het 

laatste nieuws uit Loon op Zand. Met foto’s en een dagelijks 

verslag geschreven door Jannine. En als je nu al een beetje in 

de stemming wilt komen, bekijk dan de foto’s en de verslagen 

van de afgelopen jaren. 

 

Wij wensen iedereen een betoverende en 

magische vakantie toe en tot 17 augustus!  


