
HERCULESKAMP 2020



AGENDA

 We gaan op kamp!!

 Op kamp in een bubbel

 Wijzigingen

 Wat verwachten we van kampgangers?

 Wat verwachten we van onzelf

 Wat verwachten we van u? 

 Ons programma

 Heimwee

 Andere (standaard) praktische zaken

 Vragen



We gaan op kamp met 89 kinderen!!!

(en daar zijn wij zooooooo blij mee)

(maar het is wel een beetje anders dan normaal)

(en dit wordt niet het nieuwe normaal)

(maar we hebben wel een onwijs gaaf programma)

(en heel veel zin in)

(en we hebben uw hulp nodig)



ONZE BASIS VOOR HET KAMP

1. Heel veel zin en energie van de kampleiding om toch op kamp te gaan

2. Alle actuele RIVM richtlijnen

3. Het “protocol op kamp” update 25 juni

4. Ons gezond verstand

5. Contacten en informatie met de lokale GGD/ gemeente



OP KAMP IN EEN BUBBEL.. (1) 



OP KAMP IN EEN BUBBEL.. (2) 



OP KAMP IN EEN BUBBEL.. (3) 



WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN NORMAAL
(ZOALS HET ER NU UITZIET)

1. Een heel gaaf nieuw programma op en om het kampterrein en in de bossen 
rond Loon op Zand

2. Helaas geen Efteling, zwemdag en vossenjacht

3. Een ingekort programma wat het voor de leiding mogelijk maakt goed voor te 
bereiden in Loon op Zand 

4. Vervoer met auto’s van en naar Loon op Zand (u mag niet uitstappen in LOZ)

5. Leiding zal zo veel mogelijk afstand houden van de oudere jeugd (vanaf 13 jaar) 
en onderling

6. Tijdens spelactiviteiten hoeft ook de leiding niet de 1,5 meter afstand te 
houden, dus de spelactiviteiten zijn “normaal”.

7. Kayleigh en Ricardo kunnen helaas niet mee



WAT VERWACHTEN WE VAN 
KAMPGANGERS?

Veel energie en zin in een onvergetelijke week

Eerlijkheid over gezondheid tijdens kamp

Oudere kinderen (vanaf 13) proberen buiten de activiteiten 1,5 meter afstand te 
houden van de kampleiding

Iedereen blijft in de bubbel (uit de bubbel is uit de bubbel)

Enig begrip van onze maatregelen en protocollen

Extra handen wassen

Extra corvee (ook handig voor thuis)

Hangen op de hangplekken



WAT VERWACHTEN WIJ EXTRA VAN 
ONSZELF

We werken volgens onze protocollen

Houden zo veel mogelijk onderling afstand en afstand naar de kinderen vanaf 13 
jaar 

Tijdens activiteiten houden we mogelijk geen afstand (volgens protocol)

We hebben een compleet nieuw programma 

We slapen niet binnen 1,5 meter bij de kinderen vanaf 13 jaar

Maken minstens 3 keer per dag het sanitair schoon

Dag van te voren naar Loon op Zand om onze voorbereidingen te doen

Apart eet protocol/ vaker winkeltje



WAT VERWACHTEN WIJ VAN OUDERS? 

Vanaf 1 augustus:
Geen bezoek aan landen/ 

plaatsen met dringend 
overheidsadvies 
(oranje gebied)

Of andere kampen

Zaterdag 15 augustus tussen 
11.00 en 12.00 binnen tijdslot:
Wij bellen u om te vragen naar 

de gezondheid van uw kind

Vandaag: 
Formulier vooraf

Zondag 16 augustus 
(10:00-12.00 tijdslot van 15 min)

U brengt uw kind(eren) naar Loon 
op Zand en levert de 
gezondheidscheck in

Straks direct meenemen!

Tijdens de kampweek:
U bent 24/7 bereikbaar en in 

staat uw kind eventueel op te 
halen bij ziekte. U begrijpt dat 
dat ook echt moet als wij die 
inschatting hebben gemaakt.

Vrijdag 21 augustus (15:00-
17:00 tijdslot van 15 min):

U haalt uw kind(eren) op in 
Loon op Zand

Uiterlijk 8 augustus:
U ontvangt ter informatie 

onze protocollen. Bespreek 
deze alstublieft met uw 

kinderen!



FORMULIER VANDAAG IN TE VULLEN



ONS PROGRAMMA EEN SNEAK PREVIEW

geheim



HEIMWEE

TIP1: Stuur een kaartje!
TIP2: Een telefoon helpt NIET tegen heimwee

• Heimwee is verlangen naar iets vertrouwd.

• Onze ervaring is dat kamp snel “vertrouwd voelt”

• Moeilijke momenten: 
• (Ochtend voor) Vertrek/ Voor het slapen gaan

• Kijk uit met het geven van “verborgen boodschappen”!

• Wanneer u voor, tijdens of na vertrek iets wil weten: Bel ons/kom op ons af!

• Hulp bij vertrek nodig of eerdere ervaringen? : Laat het ons weten!

• Blad met tips



PRAKTISCHE ZAKEN

• Medicijnen/ andere bijzonderheden (extra sanitaire 
stops voor het slapen gaan bijvoorbeeld)

• Enveloppen (geld, postzegels, adresstickers)

• Broodbeleg

• Dieet/allergie 

• Foto’s

•Voor nieuwe jonge kinderen nemen wij de tweede dag 
contact op om te vertellen hoe het gaat



TELEFOONS/ SMARTWATCHES

• Veel kinderen hebben een eigen telefoon

•Tijdens kamp willen wij bij de jongste jeugd (t/m d jeugd) 
absoluut geen telefoons
• Ze raken kwijt
• Ze leiden af
• Ze helpen niet bij Heimwee (integendeel)

•Voor de oudere jeugd (vanaf c jeugd) staan we de telefoons 
toe (al heb je hem echt niet nodig) zolang we geen last 
hebben
• Beperkt gebruik tijdens hangmomenten
• Geen whatsapp meetings



EN DAN NOG DIT…

Wij hebben er enorm veel zin in! Kamp zal anders zijn maar we gaan er een 
onvergetelijk kamp van maken!

Wij vinden het ontzettend leuk dat er weer zo veel kinderen mee gaan

We snappen dat geen Efteling en zwemdag heel jammer is, maar we hebben er veel 
leuke activiteiten voor terug!

Wilt u het formulier ondertekenen zoals dat klaar ligt op de bar?



VRAGEN?


