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Hallo allemaal, 
 

Ow, wat hebben we hier weer lang naartoe geleefd. Na een heel roerig jaar met 
lockdowns, wel naar school, niet naar school, online les, mondkapjes, stokjes in je neus, 
weinig bezoek, geen knuffels en noem maar op, snakken we allemaal naar een superleuke 
en gezellige week, waar we hopelijk met zo min mogelijk van bovenstaande regels nog 
rekening hoeven te houden. We gaan dit jaar alweer voor de 63e keer op kamp en hebben 
er reuze veel zin in. En er zullen heus nog wel wat beperkingen zijn, maar dat mag de pret 
niet drukken, zoals we vorig jaar hebben ondervonden. 
Dit jaar gaan we op een intergalactische reis door de ruimte en zullen we neer strijken op 
de planeet Kloon op Zand. Stap in de raket en kom in een hele andere wereld, zonder 
ouders, andere regels, weinig slapen, veel snoepen en heel veel leuke activiteiten. De 
familie Kuipers (zou het familie zijn van André?) zal ons verwelkomen en we maken er met 
z’n allen een fantastisch kamp van. 
 
Bij de leiding is weinig verandering, maar we kunnen wel vermelden dat Kayleigh na een 
jaar afwezigheid dit jaar gewoon weer mee gaat in de raket naar Kloon op Zand. 
 
Om alvast in de stemming te komen of te kijken wat je allemaal te wachten staat, check 
dan de Herculeskamp Facebook pagina of Instagram (herculeshandbalkamp) voor foto's 
en filmpjes van voorgaande jaren. 
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Wat neem je mee de ruimte in? 
 

 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 alle 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 
 Handdoeken/badlaken 
 Toiletspullen (shampoo, douchegel, tandenborstel, tandpasta enz.) 
 Vuilniszak voor je vieze kleren 
 Zaklamp 
 Feestkleding (voor in de disco of wanneer je er maar feestelijk bij wilt lopen) 
 Verkleedkleding en/of accessoires 
 Tafeltennisbatje (voor de liefhebbers) 
 Een rood kledingstuk, zoals trui, t-shirt, pet, sjaal enz. (belangrijk) 
 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 
 Oude slaapzaken/kussens die niet mee terug gaan naar Boswijk 
 Ondertekend “gezondheidsformulier” 
 BELANGRIJK!!! Omdat de tassen en koffers een dag eerder in Kloon op Zand 

zullen aankomen, moet alles goed gelabeld worden, zodat de leiders de spullen 
alvast op de slaapzalen kunnen leggen. 
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Aan de thuisblijvers, 
 

We hebben afgesproken dat kinderen tot en met de D-jeugd geen mobiele telefoon (dit 
geldt ook voor smartwatches) 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. Uiteraard blijven tablets en game consoles ook 
gewoon thuis. 

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 

José Rodenburg: 06-54214581 

 
 

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 astronauten gaan er mee de ruimte in? 
 

Aafke N. Julia P. Remco H. 

Aart B. Kasper den H. Renzo van G. 

Amalia van S. Kim van de E. Roos B. 

Anna V. Kim K. Sanne B. 

Anna B. Laura C. Sarah B. 

Annemijn B. Lex B. Senna V. 

Beau B. Lindsey G. Sil L. 

Bente van V. Lisanne Z. Sipan K. 

Britt W. Lisanne van der Z. Sophie van de B. 

Chloe d’O Lisanne van der H. Stan van V. 

Daniel C. Lise J. Teddie D. 

Danielle de G. Lotus B. Tess C. 

Demi van G. Manuel E. Thijs L. 

Devika K. Matthijs den H. Thomas van de B. 

Djavan K. Maud K. Tom van de E. 

Eliza  M. Maura J. Tristan de P. 

Emma G. Mees B. Twan B. 

Eva van de B. Megan T. Tycho V. 

Evi H. Melina V. Tygo van de W. 

Fleur van V. Merijn S. Valeria N. 

Floris N. Micah B. Zoe W. 

Ilana B. Mila W. Noah C. 

Isa van de B. Milan P.  

Isa M. Milou B.  

Jake R. Naomi N.  

Jan B. Naomi van L.  

Jayden O. Nienke G.  

Jesse P. Nino B.  

Jesse van G. Puck de K.  

Jits D. Rani K.  
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Inleveren tassen en koffers 

 
Gelukkig kunnen we dit jaar wel met de bus naar en van Kloon op Zand en dus gaan alle 
tassen en koffers weer mee met de vrachtwagen. 
De bagage wordt ingeleverd op zaterdag 14 augustus tussen 12.00 uur- en 13.00 uur. 
 
Vergeet niet je “gezondheidsformulier” mee te nemen en bij vertrek vanaf 
Boswijk in te leveren. 
 
Voor de ouders: 
 
In de ruimte zijn er geen winkels waar we even boodschappen kunnen doen. Al het eten 
laten we invliegen. Maar zo’n vlucht naar Kloon op Zand duurt wel een paar dagen, dus 
vinden we het voor de eerste paar dagen 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., dan komen we de week vast wel door. 
 
Lancering raket naar en van Kloon op Zand 
 
We vertrekken met de spaceshuttlebus vanaf Boswijk op zondag 15 augustus. 
Om 9.45 uur meld je je op Boswijk, waarna de spaceshuttlebus om 10.00 uur richting Kloon 
op Zand zal vertrekken. 
Op zaterdag 21 augustus zal de spaceshuttlebus rond 11.15 uur weer aankomen op Boswijk. 
We vragen alle ouders op Boswijk, zowel bij vertrek als bij aankomst, zoveel mogelijk de 1,5 
meter afstand te houden van de leiders en ook onderling van de andere ouders. 
 
 
De ruimtevaarders kunnen in de speciaal ingerichte ruimtewinkel 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 zakgeld? 

 
In de ruimte zijn geen supermarkten of andere winkels waar je even wat lekkers kan 
kopen. Natuurlijk krijgen we 3 keer per dag ruimtevoer, maar een beetje zoetigheid kan 
ook geen kwaad tijdens kamp. Gelukkig hebben we gewoon ons eigen winkeltje, waar we 
allemaal lekkers verkopen. Snoepjes, chocola, frisdrank, chips, kaarten en postzegels zitten 
allemaal in ons assortiment. 

 
 

 
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 het inleveren van de bagage 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 
(06-21584503). Medicijnen s.v.p. inleveren in een apart zakje op zaterdag 14 augustus bij 
het inleveren van de bagage of op zondag 15 augustus voor vertrek met de bus 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 vertrek 
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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Zoals ieder jaar is een kamp niet mogelijk zonder leiders. Dit jaar hebben we een aantal 
inwoners van de planeet Kloon op Zand weten te strikken om de week in goede banen te 
leiden. 

We stellen ze hier aan je voor:  

Rocket (olaf) 

Rocket gaat dit jaar weer alles in goede banen leiden. Met zijn jarenlange ervaring als 
hoofdleider, loopt alles als een raket en vliegt de week als een lichtjaar voorbij. Voor je het 
weet sta je weer met beide benen op aarde. Al lijkt Rocket een rustige jongen, hij heeft een 
droog gevoel voor humor en houdt er van om af en toe lekker gek te doen. 

 

 

Solar (Martin) 

Solar ons zonnetje in huis weet altijd weer lekker de sfeer erin te brengen. Met de mooiste 
deuntjes die tot ver in de ruimte te horen zijn, laat hij heel Kloon op Zand dansen en 
feesten. Misschien dat de thuisblijvers de muziek van Solar thuis wel kunnen horen. 
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Laika (José) 
 
Laika is vernoemd naar de eerste hond in de ruimte. Laika is sinds jaar en dag een vaste 
meteoriet in de ruimte, die ervoor zorgt dat de rust wordt bewaard en dat de financiën op 
orde zijn. Vanuit het ISS (International Space Station) houdt ze alles tot in de kleine uurtjes 
in de gaten. 
 

 
 
 
 
 

Luna (Jannine) 
 
Luna wat maan betekent is misschien wel de bekendste ruimtereiziger die dit jaar mee 
gaat. Ze is er altijd bij en schrijft de dag verslagen. En je raadt het al, dit doet ze altijd bij 
maanlicht. Luna heeft haar eigen satelliet, waarmee ze wanneer dit nodig is, contact heeft 
met planeet aarde. 
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Hunter (Erik) 
 
Hunter is, zoals zijn naam al doet vermoeden, een avontuurlijke jager en vernoemd naar 
een Orion sterrenbeeld. Met zijn jagersinstinct is hij een fantastische huttenbouwer en 
repareert hij alles wat kapot is. Dus geen stress als tijdens onze ruimtereis naar Kloon op 
Zand de motor van de raket het begeeft. 
 

 
 
 
 
 

Grote Beer (Robin) 
 
De Grote Beer is misschien wel het bekendste sterrenbeeld. Grote Beer is daarom ook 
vernoemd naar dit sterrenbeeld. Hij is altijd aanwezig en houdt ervan om af en toe lekker 
gek te doen. Met zijn dagelijkse werk als gymmeester is hij ook een creatief brein achter 
heel veel spelletjes. 
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Sterre (Milou) 
 
Waar ze haar naam aan te danken heeft, hoeven we niet uit te leggen. Het leuke is dat ze 
haar zoontje bijna dezelfde naam heeft gegeven (Sverre). Sterre straalt een bepaalde rust 
uit. Een beetje hetzelfde gevoel als dat je op een heldere nacht de hemel in kijkt en dan de 
duizenden glinsterende sterren ziet.  
 

 
 
 
 
 

Nova (Nathalie) 
 
Benieuwd wie alle kampgroepjes maakt, kamerindelingen, corveeroosters en eigenlijk alle 
andere roosters en schema’s? Dat is onze Nova. Nova houdt van structuur en overzicht. En 
daar zijn we heel blij me, anders zou het een zooitje worden. Want ook in Kloon op Zand 
hebben we structuur nodig.  
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Stella (Kimberly) 
 
Samen met Laika houdt Stella (wat ster betekent in het Latijn) zich bezig met de 
financiën. Over het algemeen is Stella niet de drukste van allemaal, maar heeft ze de 
smaak te pakken dan kan ze af en toe lekker gek doen. Van wie zou ze dat hebben? 
 

 
 

 
 
 

Hubble (Peter) 
 
Tja, wat is het toch met Hubble. Is het geen verrekijker dan kijkt hij wel door een telescoop. 
Vandaar ook zijn naam. Vernoemd naar de ruimtetelescoop Hubble die sinds de lancering 
op 24 april 1990 als een kunstmaan rond de aarde draait. Hij weet menig kinderen 
enthousiast te maken voor zijn hobby en zal ongetwijfeld weer met een groepje 
enthousiastelingen op pad gaan. 
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Venus (Marjet) 
 
Onze Venus, die is vernoemd naar de welbekende planeet, is al jaren een vaste waarde 
van de groep. Ze kan erg aanwezig zijn en weet de sfeer er goed in te brengen. Venus heeft 
een echte winnaarsmentaliteit, dus zit je bij haar in de groep, dan weet je zeker dat je alles 
moet geven om de weekoverwinning binnen te halen. 
 

 
 

 
 
 

Aurora (Kayleigh) 
 
Aurora is een grote planetoïde, maar kan ook verwijzen naar het poollicht, dat prachtig is 
om te zien vanuit de ruimte. Onze Aurora is altijd vrolijk en een echte quizmaster. Ze weet 
vaak dingen over mensen, die nog niemand anders weet. En dat is natuurlijk erg 
interessant. 
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Hydra (Anna) 
 
Hydra is vernoemd naar de maan van de dwergplaneet Pluto. Ze houdt alles rondom het 
coronavirus in de gaten en praat de leiders bij over de meest recente maatregelen, zodat 
we snel kunnen handelen bij een eventuele wijziging van de situatie. 
 

 
 
 
 
Milky (Esmee) 
 
Milky is afgeleid van Milkyway wat uiteraard Melkweg betekend en waar onze Aarde deel 
van uitmaakt. Milky is dol op bakken en zoetigheid. Zo erg zelfs dat ze er haar werk van 
heeft gemaakt. Uiteraard hopen wij er wat van te kunnen proeven. 
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ceres (Nicky) 
 
Ceres is vernoemd naar een dwergplaneet, omdat ze de jongste is onder alle kampleiders. 
Voor haar is het de 2e keer als kampleidster, maar door haar jarenlange ervaring als 
kampkind, weet ze eigenlijk al bijna alle ins en outs. Voor een spannende avondwandeling 
in het bos, kan je misschien maar beter niet met Ceres meelopen.  
 

 
 
 
 
Kleine beer (Naomi) 
 
Kleine Beer oftewel Ursa Minor heet niet voor niks zo. Als jongere zus van Grote Beer, is het 
logisch dat ze deze naam heeft gekregen. In tegenstelling tot Grote Beer is zij de rustigere 
van de twee. Ze is dol op spelletjes en daagt je graag uit om het tegen haar op te nemen. 
Wie durft? Wisten jullie dat er in Kloon op Zand ook een straat naar haar is vernoemd? 
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Andromeda (Fabiënne) 
 
Wie een wandeling door Kloon op Zand maakt, zal ongetwijfeld ook de naam Andromeda 
tegenkomen. Ze werd vernoemd naar het sterrenbeeld. Eigenlijk gek, want ze houdt 
helemaal niet van donker. Dus heeft ze ervoor gezorgd dat ze de spooktocht zelf heeft 
voorbereid, zodat ze niet in het donkere bos hoeft te zitten. 
 

 
 

 

 

Apollo (Maarten) 
 
Apollo dankt zijn naam aan de vijfde bemande missie naar de maan (Apollo 13). De 
lancering vond plaats op 11 april 1970 om 13:13 uur plaatselijke tijd. En laat Apollo nou net 
als lievelingsgetal 13 hebben. Is dit toeval? 
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Celeste (Sylvia) 
 
Waarom ze Celeste heet? Dat is duidelijk, Celeste betekent hemels. En zo zijn ook haar 
kookkunsten. Dag en nacht staat ze samen met Terra in de keuken, om ervoor te zorgen 
dat alle ruimtereizigers met een volle maag de dag en nacht door kunnen komen. Wat zou 
er dit jaar allemaal op het menu staan?  
 

 
 

 

 

Terra (Caroline) 

Terra staat altijd met beide benen op aarde. Vandaar haar naam, want Terra betekent 
Aarde. Ze kookt samen met Celeste de heerlijkste gerechten en dat allemaal met de 
producten die ze van planeet Aarde heeft meegenomen naar Kloon op Zand. Want de 
hele week ruimtevoedsel eten is toch niks voor ons. 
 

 
 

   
Zoals jullie kunnen zien zijn we er in Kloon op Zand niet knapper op geworden. Hopelijk zal 
jullie dit bespaart blijven.  
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En dan nog even wat regels waar we ons allemaal zoveel mogelijk aan 
proberen te houden: 
 
 
- Bij het afzetten van de kinderen op Boswijk wordt van de ouders verwacht dat er 

1,5 meter regel in acht wordt genomen (tot de kampleiding, maar ook tot de 
andere ouders) 

- In de bus moet iedereen boven de 12 een mondkapje dragen (tenzij er wordt 
gegeten) 

- De kampleiding werkt met de coronacheck app en hoeft daarom onderling geen 
afstand te houden (alle leiders zijn voor vertrek of gevaccineerd of hebben een 
negatieve PCR-testuitslag gehad) 

- Op kamp zijn we in een bubbel 
- Bij klachten behorende bij corona meld je je bij de kampleiding 
- We hebben geen contact met mensen buiten het kamp 
- Indien dit niet mogelijk is (bijv. boer Kuipers of externe instructeurs) houden we 1,5 

meter afstand 
- We wassen extra vaak onze handen 
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Graag willen wij onze sponsors bedanken, waardoor het mede mogelijk is dat we ook dit 
jaar een fantastisch kamp zullen hebben. 

    
  

    
Suprevo Webdesign    Pursue personal training 

  

 

 

 
- Familie Peters (Opa en Oma van Nicky en Kimberly Rodenburg) 

- Opa† van Sanne en Milou 
 

Sponsors BEDANKT!!!  



 

Kampspecial 2021   pagina 21 
 

Ook zo benieuwd wat we allemaal uitspoken tijdens kamp? Hou dan de kamp Facebook of 
Instagram in de gaten en volg iedere dag het laatste nieuws uit Kloon 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 hebben er weer heel veel zin in en wensen 
iedereen een hele fijne vakantie toe en tot op 

kamp!  

 

 

3… 2… 1… 0… Lift off! 
 Herculeskamp 

 herculeshandbalkamp 


