
                                                                                                                                      

   
  
      

 

     
 
 

 
  

                               The     Houd hen in balans   
 

Uitleg Activiteiten en protocol corona 

Excursies 

 
Zee van Staal   

In dit beeldenpark in het dorp Wijk aan Zee wordt een rondleiding gegeven waarbij u 

geïnformeerd wordt hoe een en ander tot stand is gekomen en wat het allemaal 

voorstelt.   

Maximaal aantal deelnemers: 15 personen. Datum: 15 juli, aanvang 19.30 uur 

Coronaregel zoals die hieronder in het rood zijn vermeld, extra aandacht : houd afstand 

van elkaar (1,5 meter) 
 

Nieuwe zeesluis  
Momenteel wordt er druk gewerkt aan de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Wij brengen een 

bezoek aan SHIP, waar een gids ons rondleidt door de expositie. U krijgt dan extra 

informatie over de bouw van de nieuwe zeesluis en het Noordzeekanaalgebied en volop 

de gelegenheid om vragen te stellen.  

Maximaal aantal deelnemers: 20 personen. Datum: 12 augustus, aanvang 14.00 uur  

Kosten: 2,50 euro per persoon.  

Vervoer: Wij gaan er heen per fiets of individueel per auto   

De kosten voor de rondleiding bedragen € 2,50, pp inclusief een consumptie. 

Coronaregel zoals die hieronder in het rood zijn vermeld extra aandacht: houd afstand 

van elkaar (1,5 meter) 

 

Sportieve activiteiten   

Kanoën:  

Dat balans zoeken op water niet makkelijk is, kunnen wij nu zelf ondervinden. Wij gaan 

kanoën op waarschijnlijk het Zwet. Er zijn waarschijnlijk 1 en 2 persoonskano’s. In de 

tweepersoonskano’s mogen alleen familieleden van hetzelfde huishouden. 

Maximale deelnemers 18 personen die op eigen vervoer naar de locatie moeten gaan 

vanwege de coronamaatregelen.  

Datum: 22 juli, overdag  

Kosten: 5 euro per persoon.  

Coronaregel zoals die hieronder in het rood zijn vermeld extra aandacht : houd afstand 

van elkaar (1,5 meter) ook op het water. 

 



                                                                                                                                      

   
  
      

 

     
 
 

 

 

Suppen op de Noordzee:  

De actie “Houd hen in balans” gaat over de Suptherapie. Nu kunnen wij zelf 

ondervinden hoe moeilijk het is om je balans te vinden op het water. Dit suppen vindt 

plaats op de Noordzee bij ingang Noord.  

Datum: 4 augustus om 15.00 uur. 

De kosten zullen zijn 15 euro per persoon. Maximaal aantal deelnemers 16.  

Coronaregel zoals die hieronder in het rood zijn vermeld extra aandacht : houd afstand 

van elkaar (1,5 meter) ook op het water. 

 

Buiten activiteiten: 
 

Autorally-puzzeltocht  “Vondeloord on the road”  

Een autopuzzeltocht met verrassingen brengt u door Noord-Holland. Deze tocht duurt 

ongeveer 4 uur, afhankelijk natuurlijk van uw opmerkingsvermogen. Wij hebben deze 

tocht met veel plezier uitgezet met in ons achterhoofd dat dit een mooi alternatief is 

wanneer op het kamp niet veel georganiseerd kan worden.  

Datum: 15 juli, tijdstip overdag  

Coronaregel zoals die hieronder in het rood zijn vermeld extra aandacht: het is 

verstandig dat in de auto personen plaatsnemen van één huishouden, anders op eigen 

risico. De kosten zijn 5 euro per auto. 

 

 

Midget-croquet-golf:  

Over het veld worden 15 tot 18 banen uitgezet waarbij de deelnemers moeten proberen 

om de bal in zo min mogelijk slagen in het gaatje te krijgen. De bedoeling is dat ieder 

veldje 3 banen uitzet. Denk hier vast over na. 

Deelname: gratis  

Datum: 2 augustus, tijdstip overdag  

Coronaregel zoals die hieronder in het rood zijn vermeld, extra aandacht: houd afstand 

van elkaar (1,5 meter) en de hamers en ballen worden door de deelnemers 

schoongemaakt. Hier zijn spullen voor aanwezig. In de ochtend wordt waarschijnlijk 

gestart met spelletjes voor de kleintjes. De prijs voor deelname hieraan wordt later 

bekend gemaakt. 

 

(K)luchtig Moordspel in Wijk aan Zee.  

Er is een moord gepleegd in het dorp! Maar wie heeft het gedaan? U loopt een tocht 

door het dorp, waardoor een en ander opgelost kan worden. Onderweg wordt u 

“vermakelijk” beziggehouden vandaar ook dat wij dit een (k)luchtige activiteit noemen.  

Datum: 8 augustus, tijdstip overdag met na afloop de (k)luchtige oplossing en uitslag 

met loterij  

Deelname: 3,50 p.p. u kunt zich individueel opgeven of per groep (maximaal 5/6 

personen)  

Coronaregel zoals die hieronder in het rood zijn vermeld extra aandacht: houd afstand 

van elkaar (1,5 meter)  

 



                                                                                                                                      

   
  
      

 

     
 
 

 

 

Corona maatregelen 

 Was vaak je handen. 

 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

 Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg in 

een vuilnisbalk of prullenmand  

 Schud geen handen en zoen elkaar niet 

 Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 

Ben je ziek? 

 Blijf in je zomerverblijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. 

 Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Neem dan contact op met je huisarts. In 

het geval van een Corona verdenking, laat het bestuur dit even weten, zodat 

eventuele voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen ter bescherming van 

de mede bewoners op Vondeloord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


