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LIEVER RELAXED? OF LIEVER ACTIEF?

Ben je jezelf al aan het voorbereiden op een teleurstellende zomer? Is in jouw 
ogen #2020Cancelled?  

Deze zomer wordt anders dan we hadden verwacht. Door het coronavirus zijn 
vakanties geannuleerd, je favoriete festivals gaan niet door of ben je zelfs je 
baan kwijt en moet je op je uitgaven letten. Dit zorgt ervoor dat er dit jaar meer 
mensen hun vakantie thuis zullen vieren.

Voor alle thuisblijvers is er deze zomer ‘De Thuisblijf camping’! Deze collectie 
biedt de mogelijkheid om thuis een unieke vakantie te creëren. Met typische 
camping producten en humor daagt het je uit om te doen alsof je op de camping 
staat. Dus trek je badslippers aan onder de douche, was de vieze vaat met de 
hand af, zet kampeerstoelen in je woonkamer en haal ‘s ochtends broodjes bij 
de bakker.  

Vul je zomer met de leuke activiteiten die De Thuisblijf Camping aanbiedt en 
kom ontspannen en opgeladen terug van vakantie.

#IkStaOpDeThuisblijfCamping

Na drie maanden binnen zitten klinkt een vakantie thuis doorbrengen niet heel 
aantrekkelijk. Alle quarantaine voornemens zijn verdwenen en de verveling is 
toegeslagen. 

De Thuisblijf Camping heeft daarom producten die ideaal zijn om mee te 
relaxen, maar biedt ook activiteiten aan. Dus of je deze zomer graag wilt 
ontspannen of iets te doen wilt hebben om weer op te laden, De Thuisblijf 
Camping heeft het!

De sterren bij de producten geven aan hoe relaxed óf actief de producten zijn. 
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AFWASTEILTJE

Formaat
Materiaal 
Design 
 
 

Om het échte camping gevoel 
te krijgen moet je natuurlijk de 
afwas met de hand doen. Dit 
kan in ons vrolijke afwasteiltje. 

Op het teiltje is een patroon van 
typische camping elementen 
bedrukt. Zo kom je, iedere keer 
als je de afwas doet, extra in de 
vakantiestemming. 

Tip: Maak een afwasrooster. Zo 
verkom je het gekibbel over wie  
er mag afdrogen en afwassen.

30 x 30 x 14 cm
Plastic
Het patroon van 
De Thuisblijf 
Camping
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BEACHBALL SET

Formaat
Materiaal 
Design 
Info

Dit is een variant op het iconische badmintonnen op de camping. Het is een 
perfecte buitenactiviteit. In tegenstelling tot badminton kan er ook gespeeld 
worden op een kleiner veld én je hebt geen last van de wind. Dit maakt het 
geschikt voor iedere tuin, balkon of dakterras!

Tip: Nodig de buren uit voor een competitie. Zo kunnen jullie over de schutting 
een partijtje spelen. Als je een tuintafel heb kan het ook gebruikt worden voor 
een potje pingpong.

38 x 23,5 x 1 cm
Hout en kunststof
Het patroon en logo van De Thuisblijf Camping
Een set bevat twee rakets en één bal
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DE CAMPINGSMOKING VAN 2020
Leg je jumpsuit en je trainingspak maar terug in de kast, want dit is dé campinglook van 2020. 
Compleet met een hoedje, shirt, slippers en een bijpassende tas. Trek deze look aan, ga 
lekker buiten zitten en geniet van de tijd in De Thuisblijf Camping.
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VISSERSHOEDJE

Maat

Materiaal
Kleur 
Design 
 
 

De vissershoedjes zijn terug 
van weggeweest! Voorheen 
waren ze vooral te zien op de 
hoofden van ANWB-stelletjes. 
Nu maken ze een comeback in 
een jongere generatie. 

Een vissershoedje is ideaal om 
je gezicht en je nek uit de zon te 
houden. Zeker nu in Nederland 
steeds vaker tropische 
temperaturen voorkomen.

one size, omtrek 
binnenkant 66 cm
Katoen
Wit
Het logo van De 
Thuisblijf Camping
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BADSLIPPERS

Maat

Materiaal 
Kleur 
Design 
 
 
 

Op de camping met je slippers 
onder de douche omdat de 
douchehokjes vies zijn. Gepiep 
horen als je terug loopt vanuit 
het zwembad doordat je voeten 
nog nat zijn. Dit kan nu ook op 
‘De Thuisblijf Camping’!

Tip: Doe ze ook aan als je 
boodschappen gaat doen. Zo 
ziet iedereen dat jij thuis op 
vakantie bent.

Maat 36/37, 38/39, 
40/41
Polyurethaan
Wit / blauw
Het patroon van 
De Thuisblijf 
Camping óf  
bijpassende tekst
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HET ‘I LOVE DE THUISBLIJF  
CAMPING’ SHIRT

Maat
Materiaal 
Kleur 
Design 
Info

Dit jaar mag er natuurlijk geen gat ontstaan in de collectie van vakantieshirts. 
Wat moet je anders dragen in de nazomer? Hoe weten mensen dan waar je 
geweest bent en hoeveel je van reizen houdt?  

Tip: Geef dit shirt aan je vrienden of familie! Misschien zitten zij op hun eigen 
Thuisblijf Camping en is dit een leuk aandenken. Het is ook een goed cadeau 
voor vrienden die wél op vakantie zijn gegaan. Wie weet zie je ze volgend jaar 
ook op De Thuisblijf Camping rondlopen.

S, M, L
Katoen 
Blauw
Tekst 
Binnenste buiten wassen op 30 graden
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis.

Dantium, totam rem aperiam, 
eaque ipsa quae ab illo inventore 
veritatis et quasi architecto beatae 

vitae dicta sunt explicabo.
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 

TOTE BAG

Maat
Materiaal
Kleur 
Design 
 
 
 

Ga je boodschappen doen bij 
de kampwinkel? Of ga je  
‘s ochtends verse broodjes 
halen bij de bakker? Neem dan 
deze tasjes mee! 

Tip: Op vakantie is altijd alles 
anders. De mayo is te zuur, 
het brood smaakt raar en ze 
hebben jouw favoriete drankje 
niet. Koop dus, om deze 
beleving na te bootsen, andere 
merken dan normaal. Des te 
extremer je doet, des te blijer je 
zult zijn dat je weer ‘thuis’ bent.

42 x 38 cm
Katoen 
Ecru
Het patroon van 
De Thuisblijf 
Camping óf  
bijpassende tekst
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BORREL TIJD!

Mis je toch een beetje het buitenlandse aspect op de camping? Houd dan een 
themaborrel! Ga op de mark opzoek naar de lekkerste Franse kazen, kijk of 
er een Franse bakker bij jouw in de buurt is of maak zelf lekkere hapjes. Dek 
vervolgens een plank met alle hapjes en geniet buiten van je borrel. Voor extra 
gezelligheid kan je je vrienden uitnodigen of een bijpassende playlist aanzetten.
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STICKER

Maat
Materiaal 
Design 
 

Van stickers van elanden tot 
de mascotte van je favoriete 
pretpark. We laten graag op 
onze auto zien waar we naartoe 
zijn geweest. Ook dit jaar, 
wanneer de vakanties thuis 
worden gevierd, kan je dit op je 
auto showen. 
 
Tip: Ben je meer van een 
fietsvakantie? Plak de sticker 
dan op je zadel!

9 x 7 cm
Vinyl
Het logo van De 
Thuisblijf Camping
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Wil je toch graag een klein 
souveniertje geven aan je 
vrienden of familie? Geef dan 
een koelkastmagneet. Leuk om 
te krijgen als ze al een collectie 
hebben, maar ook leuk om er 
een te beginnen. 

Tip: Mocht je koelkast nu nog 
leeghangen, vul hem dan deze 
zomer! Maak een collectie 
van je favoriete vakantiefoto’s 
en probeer er dit jaar eentje 
aan toe te voegen. Óf hang 
je planning op je koelkast. 
Wanneer is die leuke markt? 
Wat is er in de buurt te doen? 
Waar kunnen we leuk eten?

34

MAGNEET

Maat
Materiaal 
Design 

7 x 5,5 cm
Plastic
Het logo van De 
Thuisblijf Camping



36 37

PASPOORT STEMPEL
VAN DE THUISBLIJF CAMPING

Formaat
Materiaal 
Design 
Info

Hebben je vrienden toffe stempels van hun reizen in hun paspoort staan? 
Showen zij bij iedere kans de afbeelding van Machupicchu of de Paaseilanden 
in hun document? Dit is je kans om ze terug te pakken met een stempel van  
De Thuisblijf Camping!

6,5 x 5 cm
Ecorubber en gerecycled hout
Het logo van De Thuisblijf Camping
Ex. inktkussen. Stempel droogdeppen, niet schoonmaken met 
water
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STEMPELS VOOR EEN  
RONDREIS

Wil je je rondreizende vrienden helemaal gek maken, ga dan voor 
een rondreis door De Thuisblijf Camping. Hierbij horen activiteiten 
op de locatie, toffe vakantie kiekjes en natuurlijk een bijpassende 
paspoort stempel. Nu is het aan jouw de beurt om met je paspoort te 
pronken.



40 4140

ANSICHTKAARTEN

Maat
Materiaal 
Kleur 
Design

Op vakantie een kaartje naar het thuisfront sturen? Het kan nog steeds! Met 
deze kaarten laat jij aan je vrienden en familie zien hoe het is om op  
De Thuisblijf Camping te staan. 

Tip: Niet alleen is het leuk om deze kaarten te sturen of te ontvangen, het is 
ook leuk om ze op te hangen. Of maak een plakboek van de dingen die deze 
vakantie speciaal maken!

A6, 10,5 x 15 cm
Eenzijdig gestreken sulfaat karton, glanzende afwerking 
divers
Tekst en illustratie
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Stuur het thuisfront de 
informatie van De Thuisblijf 
Camping op. Denk hierbij aan 
het adres, telefoonnummer, een 
plaatje van Google streetview 
en een kopie van je reservering. 
Je weet maar nooit wat er kan 
gebeuren op vakantie.

Tip: Wil je een echt 
vakantiegevoel hebben? 
Wacht dan met het sturen van 
je kaart tot je vakantie voorbij 
is. De post zal waarschijnlijk 
vertraging hebben opgelopen in 
het buitenland.
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Als de verveling je echt 
teveel wordt, is de volgende 
activiteit iets voor jouw. Met 
dit borduurpakket kan je je 
eigen patches maken. Wat 
zijn je favoriete vakantie 
herinneringen? Waar ga je het 
liefst naartoe op vakantie? Wat 
had je eigenlijk dit jaar willen 
doen? Maak er een patch van! 
 
De eigengemaakte patches 
kan je vervolgens vastmaken 
op bijvoorbeeld een 
spijkerjasje, een picknickkleed 
of op de achterkant van een 
kampeerstoel.

Door het maken van deze 
patches ben je weer een dag 
vermaakt én ben je nieuwe 
vakantieherinneringen aan het 
maken.

48

BORDUUR- 
PAKKET

Maat

Materiaal 
Pakket

Canvas 20 x 20 cm 
Borduurring ø15 cm
Canvas, garen
1 borduurring 
1 stuk canvas
3 klosjes garen 
1 naalden set 
3 templates

49
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Ben je niet zo creatief, maar wil 
je het wel graag proberen? Dat 
kan! Bij het borduurpakket zitten 
templates van De Thuisblijf 
Camping. Door de bijhoorende 
instructies te volgen kan 
iedereen een eigen patch 
maken.
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TAALCURSUS

Inhoud
Info

Sta je ieder jaar in Frankrijk op de camping en wil je graag je Frans 
onderhouden? Neem dan gerust nog een ijsje! Op de ene kant van het ijsstokje 
staat namelijk een Franse zin die je vaak op de camping zal gebruiken. Op de 
andere kant staat de Nederlandse vertaling. Zo kun je, terwijl je ligt te luieren in 
de zon, toch nog een taalcursus volgen.  
 
De taalcursus is verkrijgbaar in het Frans, Duits, Italiaan en Spaans. Dus mocht 
je na drie weken vloeiend Frans spreken, dan kan je altijd nog beginnen aan 
een nieuwe taalcursus.

8 waterijsjes
Verkrijgbaar in Frans, Duits, Italiaans en Spaans
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THUISBLIJF CAMPING PLAYLIST

Inhoud Ben je meer van het relaxen, 
maar wil je wel de typische 
campingsfeer voelen? 
Download dan gratis De 
Thuisblijf Camping playlist! Met 
deze playlist beland je zo in een 
bruisende camping. Dus doe je 
ogen dicht, doe je oortjes in en 
ga op reis!

45 min playlist 
van De Thuisblijf 
Camping
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WILDLIFE EXCURSIE IN  
TUINZANIA

Inhoud Wil je er toch écht even op uit 
dit jaar en even weg zijn van 
de camping? Dat kan met de 
speciaal ontworpen excursies

Met de eerste excursie 
bevindt je jezelf midden in 
Tuinzania met uitzicht op de 
Kilimajaro en de Serengeti. 
Met de wildlife excursie ga 
je opzoek naar de small five; 
de vlinder, de honingbij, het 
lieverheersbeestje, de libelle en 
de wesp.

Tip: Het is het leukst als je een 
excursie samen doet. Dus bel 
je vrienden op Zoom, stel je 
achtergrond in en maak er een 
wedstrijd van wie het eerste de 
small five gespot heeft.

Gratis te 
downloaden Zoom 
achtergrond en 
wildlife excursie
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EEN BEZOEKJE AAN HET LANGSTE 
ZANDSTRAND TER WERELD!

Inhoud Met de tweede excursie reis 
je naar Bangladouche. Hier 
kan je een virtuele tour doen 
langs het langste zandstrand 
ter wereld. Als je niet zo van het 
strand bent kan je een bezoekje 
brengen aan de Dhakeshwari-
tempel. Deze tempel is versierd 
met witte sterren van mozaïek. 

Tip: Zet voor deze excursie 
heel even de douche heet 
aan. Door de warmte en het 
stoom lijkt het net of je in de 
mangrovejungle bent.

Bel ook voor deze excursie 
je vrienden op Zoom. Één 
van jullie doet een virtuele 
tour door Google streetview 
en de anderen stellen deze 
achtergrond in.

Gratis te 
downloaden 
Zoom achtergrond 
en zandstrand 
excursie
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LEKKER BRADEN OP COSTA 
DEL ZOLDER

Inhoud De derde trip is naar Costa del 
Zolder waar je helemaal tot rust 
kan komen met zon, zee en 
strand. Blaas wat floaties op, 
zet zee geluiden op en doe de 
ventilator aan. Net alsof je aan 
de Spaanse kust zit!

Tip: Deze excursie is prima te 
doen als je lekker wilt bijkletsen 
met je vrienden. Open een 
videochat en verras je met zo’n 
leuke achtergrond.

Gratis te 
downloaden Zoom 
achtergrond
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