Roadtrip
Roadtrip 14 t/m 19 augustus
Dinsdag
Vandaag start de Stavast Roadtrip! We verzamelen met zijn allen bij het kantoor van
Stavast (Loo 36a, 5388 SB in Nistelrode). Daar staat vanaf 11.00u de koffie en thee
klaar voor iedereen. De tassen worden overgeladen en we kunnen nog even naar
het toilet voordat we daadwerkelijk op pad gaan.
Om 11.30u gaan we dan echt vertrekken. Het is 4,5 a 5 uur rijden naar onze eerste
camping (www.campingdelamer.com). De camping ligt vlak bij de Franse zee!
Onderweg stoppen we voor een lekkere lunch.
Als we aangekomen zijn op de camping gaan we eerst tenten opzetten, spullen
uitpakken en eten maken. Na ons avondmaal gaan we natuurlijk even met zijn allen
een rondje camping doen en een kijkje nemen op het strand, de zee en de duinen.
Even voelen hoe warm het water is 😉.
Woensdag
In overleg met jullie bepalen we wat we vandaag gaan doen. Brengen we een
bezoek aan een middeleeuws stadje, gaan we strandzeilen, lekker zwemmen in zee
en chillen op het strand of toch iets anders?
Donderdag
On the road again. Na het inpakken van onze spullen rijden we via de Franse kust
richting Blankenberg, de badplaats van België. Dit is zo’n 2,5 uur rijden. Onderweg
zullen we regelmatig stoppen. We komen namelijk langs ongerepte kusten,
bruisende badplaatsen, natuurreservaten, idyllische vissersdorpjes, immense
stranden, imposante kliffen en het beroemde Calais en Duinkerke.
Als we geïnstalleerd zijn op onze nieuwe camping (www.esmeralda-aan-zee.be) en
het avondmaal achter onze kiezen hebben, gaan we natuurlijk onze nieuwe
omgeving verkennen.
Vrijdag
Na de drukke dag van gisteren is het vandaag tijd om rustig aan te doen. Eerst lekker
uitslapen en op ons gemak ontbijten. Bij lekker weer kunnen we zwemmen in zee en
zonnen op het strand. Natuurlijk zijn we ook wel benieuwd naar hoe het is in
Blankenberg. Daar gaan we dus ook zeker even kijken en misschien kunnen we een
terrasje pakken op de boulevard.
Zaterdag
Vandaag maken we een uitstapje naar Brugge. Brugge ligt zo’n 15 km van
Blankenberg. Het is een middeleeuwse stad en moet echt onvoorstelbaar mooi zijn.
Het historisch centrum is als middeleeuwse stad opgenomen op
de werelderfgoedlijst van UNESCO. Naast veel cultureel erfgoed zullen ze er vast en
zeker ook veel winkeltjes hebben. Degene die houden van shoppen, kunnen
vandaag dus ook aan hun trekken komen.
We sluiten deze laatste volle dag traditioneel af door met zijn allen te gaan uiteten!
Zondag
Helaas alweer de laatste dag van onze Roadtrip. Na het ontbijt breken we op en
begint de trip terug naar Nederland (zo’n 3 uur rijden). Onderweg brengen we een
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bezoek aan Antwerpen. We verwachten om 19.30u weer terug te zijn op ons
beginpunt; het kantoor van Stavast in Nistelrode. Daar zullen we de ouders
ontvangen en kunnen jullie je avonturen gaan delen. Onze onvergetelijke Roadtrip zit
er dan weer op.
Wij realiseren ons dat jongeren ook bezig zijn met “seks, drugs & rock ’n roll”.
Heel begrijpelijk en daarom heel belangrijk om hier op voorhand duidelijke afspraken
over te maken. Het is lastig om te bepalen wat gepast en toch redelijk is. Vooral ook
omdat hier ook individuele verschillen tussen kunnen zitten. Wij zijn uiteindelijk tot
onderstaande regels gekomen. We hopen dat iedereen zich hierin kan vinden.
-Alcohol is wettelijk toegestaan vanaf 18 jaar. Als er jongeren tussen de 16 en 18 jaar
zijn die van hun ouders al mogen drinken, dan graag contact opnemen met ons. Voor
iedereen die mag drinken geldt een maximum van twee eenheden bier of wijn per
dag.
-Geen drugs en sterke drank.
-Samen uit, samen thuis.
-Hormonen gieren bij sommige al door hun lijf maar daar gaan we niets mee doen.
-Roken alleen met toestemming van ouders. NB wij kopen geen rookwaar voor onze
Roadtrippers.
Zelf meenemen:
De volgende dingen moeten jullie zelf meenemen:
• Identiteitsbewijs!!!
• Schengenverklaring?
• Jas
• Kleren
• Toiletspullen
• handdoeken
• Zwemkleding
• Schoenen (slippers)
• Eventueel regenkleding
• Voldoende (warme) reservekleding
• Zaklamp
• Kussen
• Slaapzak
• Luchtbed/ matje
Gezien het feit dat we naar het buitenland gaan, zullen degene die medicatie
gebruiken wellicht een schengenverklaring nodig hebben. Raadpleeg daarom tijdig je
arts of apotheker om te bekijken of je medicatie onder de opiumwet valt en zo ja
vraag de verklaring tijdig aan.
Zou een beetje zonde zijn als we worden opgepakt voor drugssmokkel ;)
Bedenk dat er ook veel kampeerspullen vanuit Stavast mee moeten en dat alles in
de bus moet passen dus graag niet al teveel spullen mee nemen.
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In principe heb je geen zakgeld nodig. In tegenstelling tot andere kampen en
weekenden is het echter wel toegestaan om zakgeld mee te nemen.
Mocht je zelf geen slaapzak of luchtbed hebben neem dan van te voren even contact
op met ons, dan kunnen wij die wellicht voor je meenemen.
Zoals gewoonlijk kun je tijdens onze trip Bas altijd telefonisch bereiken op
0620903202
Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, bel ons dan even.
Groetjes Bas

