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Hallo iedereen, 
 

We hadden ons het 62e Hercules kamp wel anders voorgesteld. Maar corona gooide roet in 
het eten en zorgde ervoor dat we pas laat de beslissing hebben moeten nemen om wel of 
niet op kamp te kunnen. Maar gelukkig kregen we groen licht door de versoepelingen die 
het RIVM bekend heeft gemaakt en kunnen we gewoon op reis naar Loon op Zand. We 
hebben de kampweek wel met 2 dagen moeten inkorten i.v.m. de nodige voorbereidingen 
die wij als leiding moeten treffen om er een veilig, coronavrije maar vooral superleuk kamp 
van te maken. Ook zullen we bepaalde activiteiten die normaal op het programma staan 
moeten schrappen (helaas geen Efteling, zwembad en vossenjacht). Maar we kunnen jullie 
alvast verklappen dat we een paar supergave alternatieven hebben. 
 
Voor wat betreft de leiding zijn er dit jaar een aantal wijzigingen: 

- Kayleigh, Riccardo, Ezra en Lenja kunnen helaas niet mee  
- Robin die in eerste instantie niet mee zou gaan, kan nu toch mee (heeft corona toch 

nog iets positiefs) 
- Olaf heeft na een jaar afwezigheid door werk, het hoofdleidersfluitje (is dit een 

bestaand woord?) weer in bezit 
- En zoals jullie al hebben kunnen zien in de filmpjes op Facebook mogen we met 

trots de leiding aanvullen met Fabiënne en Nicky 
 
Zoals ieder jaar reizen we af naar Loon op Zand, naar Kampeerboerderij “Land van Kleef”. 
Voor het vervoer hebben we dit jaar geen touringcar, maar reist iedereen met de privétaxi 
(ouders) naar het zuiden des lands, alwaar onze wereldreis zal gaan beginnen. 
 
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 gaat er mee op wereldreis? 
 

 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 5 dagen 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 (nee we gaan echt niet naar het zwembad, maar nat worden kan) 
 Handdoeken/badlaken 
 Toiletspullen (shampoo, zeep, tandenborstel, tandpasta enz.) 
 Vuilniszak voor je vieze kleren 
 Zaklamp 
 Feestkleding (voor in de (buiten)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 
 Ondertekend “gezondheidsformulier” 
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Aan de thuisblijvers, 
 

We hebben afgesproken dat kinderen tot en met de D-jeugd geen mobiele telefoon mee 
mogen nemen. Even bellen met het thuisfront kan voor sommige kinderen erg beladen zijn 
en heimwee opwekken. Om dit te voorkomen, graag de mobieltjes thuis laten. 
Voor de kinderen vanaf de C-jeugd geldt dat mobieltjes mee mogen en alleen tijdens rust 
momenten gebruikt (zoveel mogelijk uit het zicht) mogen worden. Het meenemen van 
een telefoon is geheel voor eigen risico. 

Indien contact om wat voor een reden toch noodzakelijk is, is de leiding van het kamp 
altijd mobiel te bereiken via: 

Olaf Kuijper (hoofdleider): 06-28262118 

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 wetgeving. Dus onder de 18 GEEN alcohol. 
Check: www.nix18.nl 
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Welke wereldreizigers gaan er mee? 
 

Aafke N. Jort de K. Milou B. 

Amalia v S. Julia P. Nienke G. 

Andries B. Kane H. Nino B. 

Anna V. Kasper d H. Puck d K. 

Anna B. Kim vd E. Quinn vd L. 

Annemijn  B. Kim K. Rani K. 

Bart  B. Kyra C. Remco H. 

Beau B. Keara J. Roos B. 

Bente v A. Laura C. Sanne B. 

Bente v V. Lex B. Sara H. 

Britt  W. Lindsey G. Sarbast K. 

Daniel C. Lisanne v Z. Senna V. 

Dayne vd L. Lisanne vd Z Sil L. 

Devika K. Lisanne vd H. Sophie vd B. 

Djavan K. Lise J. Stefan V. 

Eliza M. Lotus B. Teddie D. 

Enzo K. Marijn vd R. Tess C. 

Eva vd B. Mats K. Thijs L. 

Evi H. Matteo E. Thomas vd B. 

Fleur v V. Matthijs d H. Tobias v D. 

Floris N. Maud K. Tom vd E. 

Ilana B. Maura J. Tristan d P. 

Isa vd B. Max J. Twan B. 

Isa M. Mees B. Tycho V. 

James v’t R. Megan T. Tygo vd W. 

Jan B. Merijn S. Valeria N. 

Jesse P. Micah B. Zoe W. 

Jesse v G. Mike P.  

Jits D. Mila W.  

Jolien R. Milan P.  
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Inchecken reisbagage 

 
Omdat iedere vakantieganger met eigen vervoer naar Loon op Zand komt, is het niet 
nodig de reisbagage vooraf in te checken! 
Voor de terugreis geldt dit ook. 
 
Vergeet niet je “gezondheidsformulier” mee te nemen en bij aankomst in te 
leveren. 
 
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. 
 
Aankomst en vertrek 
 
Zoals u op de informatie avond heeft gehoord worden de kinderen door de ouders 
gebracht en gehaald in Loon op Zand. 
Bij aankomst op de boerderij, rijden de ouders de drive-thru in en stappen de kinderen uit. 
Ouders mogen niet de auto uit. Je pakt zelf je koffer/tas en andere spullen die je nodig 
hebt voor het kamp uit de auto en gaat dan met je spullen het kampterrein op, waarmee 
je de kampbubbel in gaat. Om de doorstroming in de drive-thru te bevorderen verzoeken 
wij de ouders niet te lang te blijven staan met de auto. 
 
Aankomst en vertrek verloopt volgens onderstaand schema. 
Zorg dat je op tijd bent! 
 
Aankomsthal Loon op Zand: 
 
Vluchtnummer Vertrek vanaf Aankomsttijd 

op boerderij 
Bestemming Dag 

F-jeugd /  
E-jeugd 

Familie Burki 
Familie Mitrasing/Plak  
Familie van Gerwen  
Familie Cocking 
Familie Beukers  
Familie Beijk  
Familie Grundeken  
Familie Bos 
Familie Lucassen  
Familie van de Walle  
Familie Nep 

10.00 uur – 
10.15 uur 

Kampeerboerderij 
Land van Kleef 

Zondag 
16 aug. 

E-jeugd Familie Van Spauwen  
Familie Verburg 
Familie Van Asperdt 
Familie Kalpoe 
Familie van Velzen  
Familie Medemblik  
Familie Roodenburg 
Familie Peters 

10.15 uur – 
10.30 uur 

Kampeerboerderij 
Land van Kleef 

Zondag 
16 aug. 
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Familie Tarontino  
Familie Kist 

E-jeugd Familie van der Leest  
Familie de Pauw  
Familie van der Bree 
Familie Doomen  
Familie Van den Ende  
Familie Nagtegaal 
Familie Patiwael 

10.30 uur – 
10.45 uur 

Kampeerboerderij 
Land van Kleef 

Zondag 
16 aug. 

D-jeugd Familie Van Veen  
Familie Hasselbaink  
Familie Coladarci  
Familie Wijnands 
Familie Blokhuizen  
Familie Honig  
Familie Vos  
Familie van de 
Bovenkamp 
Familie Jorna 

10.45 uur – 
11.00 uur 

Kampeerboerderij 
Land van Kleef 

Zondag 
16 aug. 

D-jeugd Familie Civilis  
Familie Berkemeijer 
Familie Krullaars 
Familie den Hertog 
Familie Stuijt  
Familie Burgerhout  
Familie Hoitingh 
Familie van Deijl  
Familie Elhorst 
Familie Khello 

11.00 uur – 
11.15 uur 

Kampeerboerderij 
Land van Kleef 

Zondag 
16 aug. 

C-jeugd Familie Bakker 
Familie van Brabant 
Familie van der Ree 
Familie Bos  
Familie Pot 
Familie van ’t Riet 
Familie Joosten 

11.15 uur – 
11.30 uur 

Kampeerboerderij 
Land van Kleef 

Zondag 
16 aug. 

C-jeugd Familie Boekholt 
Familie Barnhoorn 
Familie van Zeijl 
Familie van der Zwart 
Familie van der 
Hoeven 
Familie Cabooter 
Familie de Krijger 
Familie Goes 

11.30 uur – 
11.45 uur 

Kampeerboerderij 
Land van Kleef 

Zondag 
16 aug. 

B-jeugd Familie Niemeijer 
Familie Warnier 
Familie Kruithof 
Familie Huessen 
Familie Veldhoven 

11.45 uur – 
12.00 uur 

Kampeerboerderij 
Land van Kleef 

Zondag 
16 aug. 
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Vertrekhal Loon op Zand: 
 
Vluchtnummer Vertrek vanaf Vertrektijd 

vanaf 
boerderij 

Bestemming Dag 

F-jeugd /  
E-jeugd 

Kampeerboerderij 
Land van Kleef 

15.00 uur – 
15.15 uur 

Familie Burki 
Familie Mitrasing/Plak  
Familie van Gerwen  
Familie Cocking 
Familie Beukers  
Familie Beijk  
Familie Grundeken  
Familie Bos 
Familie Lucassen  
Familie van de Walle  
Familie Nep 

Vrijdag 21 
aug. 

E-jeugd Kampeerboerderij 
Land van Kleef 

15.15 uur – 
15.30 uur 

Familie Van Spauwen  
Familie Verburg 
Familie Van Asperdt 
Familie Kalpoe 
Familie van Velzen  
Familie Medemblik  
Familie Roodenburg 
Familie Peters 
Familie Tarontino  
Familie Kist 

Vrijdag 21 
aug. 

E-jeugd Kampeerboerderij 
Land van Kleef 

15.30 uur – 
15.45 uur 

Familie van der Leest  
Familie de Pauw  
Familie van der Bree 
Familie Doomen  
Familie Van den 
Ende  
Familie Nagtegaal 
Familie Patiwael 

Vrijdag 21 
aug. 

D-jeugd Kampeerboerderij 
Land van Kleef 

15.45 uur – 
16.00 uur 

Familie Van Veen  
Familie Hasselbaink  
Familie Coladarci  
Familie Wijnands 
Familie Blokhuizen  
Familie Honig  
Familie Vos  
Familie van de 
Bovenkamp 
Familie Jorna 

Vrijdag 21 
aug. 

D-jeugd Kampeerboerderij 
Land van Kleef 

16.00 uur – 
16.15 uur 

Familie Civilis  
Familie Berkemeijer 
Familie Krullaars 
Familie den Hertog 
Familie Stuijt  
Familie Burgerhout  

Vrijdag 21 
aug. 
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Familie Hoitingh 
Familie van Deijl  
Familie Elhorst 
Familie Khello 

C-jeugd Kampeerboerderij 
Land van Kleef 

16.15 uur – 
16.30 uur 

Familie Bakker 
Familie van Brabant 
Familie van der Ree 
Familie Bos  
Familie Pot 
Familie van ’t Riet 
Familie Joosten 

Vrijdag 21 
aug. 

C-jeugd Kampeerboerderij 
Land van Kleef 

16.30 uur – 
16.45 uur 

Familie Boekholt 
Familie Barnhoorn 
Familie van Zeijl 
Familie van der Zwart 
Familie van der 
Hoeven 
Familie Cabooter 
Familie de Krijger 
Familie Goes 

Vrijdag 21 
aug. 

B-jeugd Kampeerboerderij 
Land van Kleef 

16.45 uur – 
17.00 uur 

Familie Niemeijer 
Familie Warnier 
Familie Kruithof 
Familie Huessen 
Familie Veldhoven 

Vrijdag 21 
aug. 

 
 
 
De vakantiegangers kunnen in het winkeltje kaarten en (eventueel) postzegels kopen en 
versturen naar ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s of naar wie ze willen! De 
vakantiegangers vinden het zelf ook leuk om een kaartje te ontvangen. 
 
U kunt een kaartje sturen naar: 
 
Hercules 
p/a Familie Kuijpers 
Land van Kleef 6 
5175 BT LOON OP ZAND 
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Wat nemen we mee aan vakantiegeld? 

 
Gelukkig kan je in onze wereldwinkel in Euro’s betalen. Alle etens- en drinkwaren worden 
tegen inkoopprijs verkocht. In onze winkel verkopen we chips, snoep (voorverpakt), 
chocola, water, frisdranken, ansichtkaarten en postzegels. 

 
 
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 7 enveloppen met de naam van uw kind erop 
 Vul er 6 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) 

 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 aankomst in Loon op Zand 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 in een apart zakje bij aankomst op zondag 16 augustus bij een 
van de leiders. 
De medicijnen graag van tevoren voorzien van de naam van uw kind met duidelijke 
gebruiksinstructies. 
 
Ook andere persoonlijke informatie, waarvan het belangrijk is dat de leiders hiervan op de 
hoogte zijn, graag ook liefst vooraf doorgeven aan Caroline of op de zondag van 
aankomst op papier inleveren. 
 
Wij denken dan aan: 
 

 nummer van particuliere verzekering of ziekenfonds 
 gevoelig voor heimwee 
 een extra toilet bezoek in de avond/nacht 
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Helaas heeft het corona virus roet in het eten gegooid van onze jeugdige wereldreizigers en 
zijn ze vanwege de restricties niet in staat de hele wereld over te reizen. Daarom hebben 
we bij hoge uitzondering ervoor kunnen zorgen dat diverse inwoners van over de hele 
wereld naar Loon op Zand zijn afgereisd om ons toch dat Wereldse gevoel te geven. 

We stellen ze hier aan je voor:  

De Italiaan (Olaf) afstand gereisd Rome – Loon op Zand = 1.219 km 

Onze Don Corleone, de hoofdleider van ons kamp, is speciaal over gekomen uit Italië om 
alles in het gareel te houden. Na een jaartje er tussenuit te zijn geweest, is hij weer 
helemaal terug en fitter dan ooit om dit kamp weer helemaal te laten slagen. 

 

 

De Keniaan (Martin) afstand gereisd Nairobi – Loon op Zand = 6.607 km 

Martin heeft de reis gemaakt vanuit het Afrikaanse Kenia om jullie wat ritme bij te 
brengen. Zoals bekend zijn Kenianen erg ritmisch en dat kunnen we deze week goed 
gebruiken. Laat je moves maar zien op de Afrikaanse beats van onze DJ.
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De Mexicaanse (José) afstand gereisd Mexico-Stad – Loon op Zand = 9.272 km 
 
Zou ze een sombrero meegenomen hebben uit het schitterende Mexico. Wat mensen vaak 
niet weten is dat we eigenlijk al jaren haar naam verkeerd uitspreken. In Mexico spreek je 
de J namelijk uit als een G. Dus eigenlijk moeten we haar Gosé noemen. Laten we dat deze 
kampweek dan gelijk doen. 
 

 
 
 
 
 
De Deense (Jannine) afstand gereisd Kopenhagen – Loon op Zand = 669 km 
 
Deze Deense schone komt speciaal uit pittoreske Legoland in Denemarken om jullie te 
verwelkomen. Wisten jullie dat er zelfs een beeld van haar in Kopenhagen (de hoofdstad 
van Denemarken) staat? Zij is ook de reden dat Estevana Polman naar Denemarken is 
gegaan om daar te gaan handballen. 
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De Spanjaard (Erik) afstand gereisd Madrid – Loon op Zand = 1.418 km 
 
Olé, paella. Uit het land van de sinaasappels, het stierenvechten en het heerlijke eten is Erik 
overgekomen uit het altijd zonnige Spanje. Zou Erik iets te vaak hebben meegedaan met 
La Tomatina of heeft hij die mooie rode haren van zichzelf? 
 

 
 
 
 
 
 
De Tanzaniaan (Robin) afstand gereisd Dodoma – Loon op Zand = 7.068 km 
 
De Tanzaniaan Robin had graag deze zomer in zijn thuisland rondgereisd, maar omdat hij 
al in Nederland was ten tijde van de corona uitbraak, kon hij niet meer terug naar huis. 
Voor hem wel sneu, voor ons een feest. Want deze af en toe wat maffe Tanzaniaan weet 
wel hoe je er een feestje van moet maken. 
 

  



 

Kampspecial 2020 (corona editie)  pagina 15 
 

 
 
De Japanse (Milou) afstand gereisd Tokio – Loon op Zand = 9.366 km 
 
Onze Japanse geisha zou eigenlijk meedoen met de openingsceremonie van de Olympische 
zomerspelen in Japan deze zomer. Maar omdat dat evenement niet door kon gaan, heeft 
ze er voor gekozen naar Loon op Zand af te reizen en hier de openingsceremonie te 
organiseren. We zijn erg benieuwd! 
 

 
 
 
 
 
 
 
De Bulgaarse (Nathalie) afstand gereisd Sofia – Loon op Zand = 1.695 km 
 
’s Winters is de Bulgaarse Nathalie vaak te vinden in de bergen van Borovets in Bulgarije 
waar ze de toeristen skiles geeft. Maar in de zomer zegt ze de bergen vaarwel en reist ze 
vaak af naar de zon. Dit jaar heeft ze de gok genomen dat het in Nederland prachtig weer 
gaat worden. Dus laten we het hopen. 
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De Braziliaanse (Kimberly) afstand gereisd Brasilia – Loon op Zand = 9.085 km 
 
Je hebt haar vast wel eens gezien tijdens het grootste carnaval van de wereld in Rio de 
Janeiro (Brazilië). De Braziliaanse Kimberly kan die heupjes lekker laten zwieren hoor. Dus 
vraag haar gerust voor een dansje. Maar wel op 1,5 meter. 
 

 
 

 
 
 
 
 
De Costa Ricaan (Peter) afstand gereisd San José – Loon op Zand = 9.098 km 
 
Dat Peter van vogels houdt is geen geheim. Dat komt omdat je in zijn thuisland Costa Rica 
zo ongeveer de meest gevarieerde vogelpopulatie ter wereld hebt. De vogels die je daar 
ziet hebben de prachtigste kleuren en zingen de mooiste liedjes. Maar in de Loonse en 
Drunense duinen zitten exemplaren die je in Costa Rica niet ziet. Wie wil hem helpen deze 
vogels te spotten? 
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De Griekse (Marjet) afstand gereisd Athene – Loon op Zand = 2.105 km 
 
Zon, zee, strand, gyros en olijfolie zijn de favorieten van de uit Griekenland afkomstige 
Marjet. Nu zal je die in Loon op Zand niet allemaal vinden. Maar als ze nou toch alleen al 
maar die Griekse zon mee kon nemen zou dat al heel wat zijn. 
 

 
 

 
 
 
 
 
De Egyptische (Anna) afstand gereisd Caïro – Loon op Zand = 3.226 km 
 
Kennen jullie het nummer “Walk like an Egyptian”? Nou de Egyptische Anna vervloekt 
iedereen die denkt dat ze in Egypte allemaal zo lopen. Egyptenaren staan bekend om hun 
rijkdom en weldaad. Anna lijkt zo weg te zijn gelopen uit het oude Egypte, de piramides 
achter zich latend. 
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De Oostenrijkse (Esmee) afstand gereisd Wenen – Loon op Zand = 894 km 
 
Wie komt er niet graag in een Wiener konditorei voor een heerlijk stuk sachertorte of 
apfelstrudel mit vanillesoβe. De Oostenrijkse Esmee heeft het bakkers vak geleerd en kan 
al deze heerlijkheden ongetwijfeld ook maken. Maar of ze dat ook gaat doen is natuurlijk 
de vraag. Fingers crossed! 
 

 
 
 
 
 
 
 
De Zweedse (Nicky) afstand gereisd Stockholm – Loon op Zand = 1.183 km 
 
Onze eerste nieuwe leider die we welkom heten is uit Zweden overgekomen. Al is ze 
jarenlang een vaste kamp ganger geweest als kind. De kant van het leiderschap moet ze 
nog ontdekken. Zoals ze in Zweden altijd zeggen “Inte varje IKEA är densamma” (Niet elke 
IKEA is hetzelfde). 
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De Amerikaanse (Naomi) afstand gereisd Washington D.C.  – Loon op Zand = 6.240 km 
 
De afstanden die de Amerikaanse Naomi heeft afgelegd vanaf Boswijk naar Loon op 
Zand, vallen in het niets met de afstanden die ze in haar home country heeft gereden over 
Route 66. Als je komt uit de Big Apple met al die wolkenkrabbers en al die mensen, ben je 
blij dat je even tot rust kan komen in Loon op Zand. Dat zal haar nog flink tegenvallen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
De Thaise (Fabiënne) afstand gereisd Bangkok – Loon op Zand = 9.194 km 
 
De tweede nieuwe leidster die we hebben mogen verwelkomen is de uit Thailand over 
gevlogen Fabiënne. Thai staan bekend om hun vriendelijkheid en gastvrijheid. Wisten jullie 
dat Fabiënne helemaal niet van snoep houdt. Hoe kan je nou een kamp hebben zonder 
snoep? 
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De Fijiër (Maarten) afstand gereisd Suva – Loon op Zand = 16.269 km 
 
Maarten heeft een flinke reis achter de rug vanuit Fiji. De verbindingen zijn normaal 
gesproken al niet optimaal, maar door het coronavirus heeft hij er zo’n 3 weken over 
gedaan om naar Loon op Zand te komen. Gewoon omdat hij kamp niet wil missen. Al zal 
het dit jaar anders zijn dan andere jaren. 
 

 
 

 
 
 
 
 
De Indonesische (Sylvia) afstand gereisd Jakarta – Loon op Zand = 11.376 km 
 
Dat ze in Indonesië heerlijk kunnen koken is geen verrassing. En daarom zijn wij zeer trots 
dat we Sylvia hebben kunnen laten overkomen vanuit Indonesië om voor ons de heerlijkste 
gerechten voor te schotelen. De goedlachse Sylvia staat altijd vrolijk in de keuken met haar 
metgezel Caroline. Zouden we dit jaar een heerlijke Indonesische rijsttafel krijgen? 
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De Française (Caroline) afstand gereisd Parijs – Loon op Zand = 364 km 

Uit la douce France (Frankrijk) komt de frivole Caroline met de nieuwste recepten en 
kookinspiraties het kook duo compleet maken. Van een warme croissant of baguette in de 
ochtend tot een ratatouille of crème brûlée bij het diner. De hele dag staat ze te 
kokkerellen voor ons. En daar verheugen we ons toch zo op. La vie est belle! 
 

 
 

   
 
 
 
 
BELANGRIJKE OPDRACHT!!! 
 
Wanneer je op vakantie gaat kom je niet ver zonder geldig legitimatiebewijs. De opdracht 
voor jullie is om je eigen paspoort of identiteitskaart te maken en mee te nemen naar Loon 
op Zand. Want zonder geldig legitimatiebewijs, is het wellicht mogelijk dat je niet door de 
grenscontrole van de kampeerboerderij komt. Hoe mooier, hoe beter! 
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En dan nog even wat regels waar we ons allemaal zoveel mogelijk aan 
proberen te houden: 
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- Eerlijkheid over gezondheid tijdens kamp 
- Kinderen (vanaf 13 jaar) 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* en niet op de slaapzalen 

 
*  Omdat we extra hangmomenten zullen inbouwen in het programma, zullen we 

meerdere hangplekken creëren. Hiervoor zijn we op zoek naar loungekussens, 
zitzakken, hangmatten (met standaard) of andere hangobjecten om op te kunnen 
chillen. Dus mocht je die nog over hebben of in bruikleen willen geven, zouden we 
dit erg fijn vinden. 
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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) 

- Iedereen die we per ongeluk zijn vergeten te vermelden 
 

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 hele fijne 
vakantie toe en tot 16 augustus!  

 

Goede reis  Good Trip  Bon voyage  Gute reise  Добро пътуване  جيدة  رحلة  

ভাল ভ্রমণ  Maayong biyahe  旅途愉快  God tur  Καλό ταξίδι 

સારા સફર Huakaʻi maikaʻi अच्छी यात्रा Zoo tebchaws  Jó utazás 

Perjalanan yang menyenangkan Goeie reis  Buon viaggio 良い旅行 

ಉತ್ತ ಮ ಪ್ರ ವಾಸ Жакшы сапар  좋은 여행 Bonum iter Gudd Rees 

Te haerenga pai राम्रो यात्रा ਵਧੀਅਾ  ਯ ਤਰ  Хорошая поездка 

Manuia le malaga Dobrý výlet Safar wacan Buen viaje Safari njema 

ทรปิทีด่ ี మంచి ప్రయాణం Яхшы сәяхәт  İyi yolculuk 

Chuyến đi tốt  Uhambo oluhle Bra resa Boa viaxe 


