
                                                                                                                                      

   
  
      

 

     
 
 

 
 

                               The     Houd hen in balans   
 

 

 

Activiteiten seizoen 2020  

Beste Vondeloorders, 

Net als jullie hadden wij erg veel zin in het komende seizoen. Vanaf september waren wij al 

bezig om een leuk programma samen te stellen, waarin het jubileum en de daaraan gekoppelde 

actie “Houd hen in balans” centraal stonden.  

Helaas heeft het coronavirus ervoor gezorgd dat geplande activiteiten niet door kunnen gaan. Het 

bestuur van Vondeloord houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM. Maar Vondeloord zonder 

activiteiten is onmogelijk, daarom hebben wij een aangepast programma gemaakt, die door 

kunnen gaan mits men zich aan de corona maatregelen houdt. De activiteiten zullen 

hoofdzakelijk buiten plaats vinden. Zo staat er een autopuzzeltocht op het programma en een 

(k)luchtig moordspel. Verder staan er een aantal rondleidingen en sportieve activiteiten op het 

programma, die ook buiten gehouden worden. Een uitleg hiervan kunt u in de bijlage lezen met 

het corona protocol. 

Wat nog wel op het programma staat is de charity avond. Dit is een avond t.b.v. het jubileum 

waarbij de bewoners een plekje aan een tafel kopen waarvoor zij een uitgebreid en luxe diner 

voorgeschoteld krijgen met een daverende verrassing tussen de gangen door. Met het kopen van 

een plekje subsidieert u het jubileum wat zeker nodig zal zijn. Wij hopen dat deze avond 

doorgaat, maar de kans is aanwezig dat deze avond ook geannuleerd gaat worden. Vooruitlopend 

hierop kunt zich hiervoor wel opgeven i.v.m. de voorbereidingen.  

Wat bij ons voor problemen zorgt door de annulering van bepaalde activiteiten, is de actie “Houd 

hen in balans” t.b.v. de suptherapie van Heliomare waar mensen met een hersenaandoening 

proberen op het water hun balans te vinden wat bevorderlijk is voor hun genezing. Voor deze 

actie hebben wij bedrijven benaderd om producten, promotiemateriaal of vrijkaartjes te doneren. 

Hier is massaal op gereageerd en het gevolg is dat onze garage wederom vol staat en er komen 

nog steeds spullen binnen! De bingo en het Rad van Fortuin die hiermee gepaard gaan worden 

doorgeschoven naar het jubileumjaar. Wel worden er dit seizoen de loten verkocht voor het Rad 

van Fortuin omdat bij deze verkoop tassen horen die aan een bepaalde houdbaarheidsdatum 

gekoppeld zijn.  

 

 

 



                                                                                                                                      

   
  
      

 

     
 
 

 

 

Bij de eerdere actie “Geef de mensen lucht” deden wij dit ook zo. Net als toen heeft de inhoud 

van de tassen al een bepaalde waarde buiten het feit natuurlijk dat iedereen grote kans maakt op 

een van de vele mooie prijzen zoals een BBQ voor de hele buurt, kaartjes voor Soldaat van 

Oranje en diverse elektrische apparaten en zo kunnen wij wel doorgaan…Dit is natuurlijk mooi 

om te ontvangen, maar belangrijker is dat wij als Odd Fellowcamping laten zien waar wij voor 

staan. Wij gaan er daarom eigenlijk wel vanuit dat ieder huisje bereid is om minimaal één tas te 

kopen. U kunt dit aangeven in het inschrijfformulier en natuurlijk zullen wij u ook nog 

benaderen. Als extraatje ontvangt u bij de aankoop van de tassen een aantal loten voor de loterij 

welke op 8 augustus tijdens de prijsuitreiking van het (k)luchtige moordspel gehouden zal 

worden. Wij raden u aan om daarbij aanwezig te zijn vanwege een leuke verrassing.  

Ook de kampdag zal dit jaar anders zijn dan dat u gewend bent. In de ochtend zal zeer 

waarschijnlijk wat spelletjes voor de kleine kinderen worden georganiseerd. Gezien de corona 

maatregelen waaraan wij ons moeten houden zal dit gedeelte alleen voor de kinderen van 

Vondeloord zelf zijn of die op dat moment aanwezig zijn. Daarna gaan wij met elkaar croquet-

midget-golfen over het veld. Wij hebben speciaal voor deze activiteit gekozen omdat iedereen 

hieraan kan deelnemen en dit over het kamp verspreid wordt. Hierdoor is het veiliger en kunnen 

wij er met elkaar toch nog een feestelijke kampdag van maken.    

Voor de jeugd staat er nog het douanespel, het kindercroquet en het scheppen op het strand op het 

programma en mogelijk een speurtocht door de duinen.  

Een ander nadeel van deze crisis is dat wij het programma niet kunnen presenteren en dus ook 

niet kunnen uitleggen, vandaar dat wij dit nu wat uitgebreider hebben gedaan. Verder zijn wij 

van plan om deze zomer een Activiteiten Vondeloord WhatsApp (A.V.W) te maken die 

uitsluitend werkt vanaf onze kant. Dus u wordt niet overvallen met berichtgevingen van elkaar, 

wat vaak zorgt voor leuke appjes maar ook soms tot ergernis bij mensen. Met deze A.V.W. wordt 

u geregeld op de hoogte gehouden van wat er speelt op gebied van de activiteiten en kunnen wij 

u op een snelle manier bereiken. Als u in deze groep wilt deelnemen, kunt u uw mobiele nummer 

doorgeven aan ons per telefoon (06-20209433) of u zet uw mobiele nummer neer op het 

inschrijfformulier.  

Wij hadden een ander seizoen voor ogen maar dat zult u zelf ook gehad hebben, toch proberen 

wij er een leuk seizoen van te maken en mochten de regels versoepeld worden, waardoor in het 

kamphuis iets georganiseerd kan worden, dan kan het programma aangepast worden.  

Het inschrijfformulier ontvangen wij natuurlijk het liefst zo snel mogelijk van u terug. Dat is 

makkelijker voor ons maar is ook voor uw eigen belang omdat bepaalde activiteiten een beperkt 

aantal deelnemers heeft ook vanwege de corona.  

Wij wensen iedereen een mooi seizoen toe ondanks de beperkingen en hopen dat iedereen 

gezond blijft zodat wij in 2021 een fantastisch en memorabel jubileumjaar zullen hebben.  

 

Peter en Betty Schoen  

 

 

 

 



                                                                                                                                      

   
  
      

 

     
 
 

 

 


