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In mijn Kever
tte
of Renault Estafe
ik de
camper ontdekte
kken,
leukste slaapple
met
die ik in dit boek
jullie wil delen.

Ga je mee?
Het afgelopen jaar reed ik ieder weekend in mijn oranje Kever of

Renault Estafette camper door Nederland en Vlaanderen, om (te)
gekke slaapplekken te ontdekken. In dit boek neem ik je mee en
hoop ik je te inspireren om wat vaker een korte break te nemen!

DICHTBIJ EN TOCH HEEL SPECIAAL
We willen en kunnen tegenwoordig zoveel. De wereld ligt letterlijk aan
onze voeten; even backpacken naar de andere kant van de wereld lijkt bijna
normaal. Alsof alles groter, duurder en verder weg moet zijn, zodat we via
social media kunnen laten zien hoe leuk het daar is. Supergaaf natuurlijk,
maar laten we het eens wat dichter bij huis zoeken, gewoon lekker om de
hoek en toch heel speciaal. Misschien geloof je me niet, maar ik wil je laten
zien dat dichtbij ook bijzonder kan zijn.
DRUK, DRUK, DRUK
Een keer per jaar op vakantie gaan om tot rust te komen, werkt voor veel
mensen onvoldoende. Het is niet voor niets dat mensen ziek worden tijdens
hun vakantie. We werken ons het hele jaar in het zweet om vervolgens op
vakantie te onthaasten. Volgens mij is dit niet de juiste manier. Het vinden
van de juiste balans tussen een druk leven en ontspannen is soms lastig,
maar gelukkig kun je jezelf een handje helpen.

2

3

Het liefst wil je wat meer quality time met elkaar en wat vaker je

telefoon uitzetten. Het kan! Dus ga dit dan ook gewoon doen! Het
weekend biedt de ideale mogelijkheid voor een korte break, even uit de
sleur stappen van een druk leven. Na een mini-vakantie in eigen land kun je
weer vol energie aan de slag en voorkom je een burn-out.
EEN REIS DOOR NEDERLAND EN VLAANDEREN
Om erachter te komen waar je het beste kunt onthaasten, ging ik een
jaar lang ieder weekend op ontdekking. In mijn oranje Kever of Renault
Estafette maakte ik een reis door Nederland en Vlaanderen, op zoek naar
bijzondere slaapplekken. Een reis waar ik geen genoeg van kan krijgen,
want wat is het lekker om op vrijdagmiddag mijn computer af te sluiten en
op mini-vakantie te gaan. Mijn mobiel probeer ik dan zoveel mogelijk links
te laten liggen, zodat ik echt kan genieten van al het moois om me heen.
NIETS LEUKER DAN OP PAD GAAN
Sinds 12 januari 2015 ben ik de trotse eigenaar van een oranje Volkswagen
Kever. Mijn Kever en ik zijn sinds die ene dag in 2015 onafscheidelijk.
Zonnepanelen, Independent Solar Solutions

Samen rijden we iedere dag naar mijn werk en als een blij ei geef ik mijn
geld uit aan onderdelen en de APK-keuring van mijn grote liefde.
Op 22 april 2016 kocht ik samen met mijn vriend Jochem een Renault
Estafette. Een camper waarmee we fijn kunnen kamperen. Mijn geluk kan
niet op! (Volg de Estafette op Instagram: @rollingoffice)
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‘Mijn Kever en ik zijn sinds die ene
dag in 2015 onafscheidelijk.’

Verder maakt het maken van een kampvuur mij intens gelukkig, net als
mijn lieve vriend Jochem en het dragen van mijn geitenwollen sokken.
Doordeweeks werk ik als designer bij een reclamebureau, draai ik graag een
plaatje van Otis Redding en boks ik er twee keer per week flink op los.
Tussen al deze bedrijvigheid door heb ik dit boek geschreven, om mijn
ontdekkingen met jullie te delen. Naast het beschrijven van de bijzondere
plekken vertel ik jullie ook hoe je de Grote Beer van de Kleine Beer kunt
onderscheiden, hoe je de kans op wildspotten vergroot, wat je beslist moet
inpakken en nog veel meer handige tips voor tijdens je verblijf. Een boek vol
inspiratie om even lekker voor te gaan zitten. Pak er een kopje thee en een
stuk taart bij en probeer alvast te onthaasten, door deze pagina om te slaan
en kennis te maken met alle bijzondere slaapplekken.

Liefs, Renske
Wil je nog meer bijzondere slaapplekken ontdekken? Op mijn blog
renskeontdektdewereld.nl en mijn social media houd ik je op de
hoogte en vertel ik je in mijn vlogs alles over mijn belevenissen!
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‘Na veertig weekendjes weg ben ik nog
lang niet klaar met ontdekken!’
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BASIC
OFFLINE EN EENVOUD
#backtobasic #kampvuur #kamperen
#toiletgebouw #waterpomp #geenstroom
#houtkachel #buitenzijn
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kamperen
op het
water
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Overnachten op een

‘Rond half acht in de oc
htend kruip ik
stilletjes uit mijn slaapza
k en ga in mijn
pyjama voor de tent zitt
en.’

KAMPEERVLOT

Een plek waar je alleen per kano kunt komen. Waar de vogels

voor je neus een optreden geven en waar je alleen het water tegen
het vlot hoort kabbelen. Een plek waar je he-le-maal tot rust komt.
Namelijk op een kampeervlot in Brabant!

TIP VAN MIJ
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KAMPEREN OP HET WATER

in de natuur. Aan de oever liggen

Het kampeervlot is eigenlijk een

vijf kampeervlotten. Je mag er zelf

tent op het water. Dus het is back to

een uitzoeken: alle vlotten zijn exact

basic. Er ligt een kano voor je klaar

hetzelfde. Gegarandeerd mooi uitzicht

met kampeermatjes, een watertank

kan ik je alvast verklappen!

die je voor vertrek even moet vullen,
klapstoeltjes en een kist met een

DRIE LOCATIES

gasbrandertje om op te koken. De rest

De kampeervlotten liggen overigens

van de kampeerspullen moet je zelf

niet alleen in Brabant. Ook in Utrecht

meenemen. Als klap op de vuurpijl

en Limburg kun je overnachten in deze

vind je op het vlot een ‘toiletemmer’.

bijzonder accommodatie. Check de

Want let op! Op het vlot is geen toilet,

website hieronder voor de locaties van

douche, keuken of wat dan ook. Het

deze kampeervlotten.

is wel mogelijk om naar het doucheen toiletgebouw te kanoën, maar
persoonlijk vond ik dit erg veel moeite
voor een bezoekje aan het toilet.
KANOËN
Het vlot is alleen per kano te bereiken

KANO OPHALEN
Heense Molenweg 23
4655 TB De Heen
RESERVEREN
camping-raft.com

(tien minuten peddelen) en ligt midden
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Durf wat
vaker linksaf
te slaan.
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Overnachten in een

‘Lekker opwarmen bij he
t kampvuur
met een biertje en marsh
mallows.’

T2-CAMPER

Winterkamperen in een retro Volkswagen T2-camper.

Een romantisch weekendje samen, gezellig bij het kampvuur

biertjes drinken en in de avond tegen elkaar aankruipen om de

volgende ochtend wakker te worden van de vogeltjes, of de kou...

TIP VAN MIJO-

KOOP THERM
ONDERGOED EN
DOE WOLLEN
SOKKEN AAN.

In de T2-camper tuf je van Amersfoort

BIBBEREN

(hier haal je de camper op) naar Camping

Zo gaaf om dit eens mee te maken.

de Wielewaal in Zeewolde. Daar is

Juist de kou maakt het extra avontuurlijk

een mooi plekje voor je gereserveerd,

en nog gezelliger bij het kampvuur.

inclusief vuurschaal en een flink krat met

Bereid je wel goed voor met warme

houtblokken.

kleding want niets zo erg als het heel
de dag koud hebben.

ALLES IS GEREGELD
Je hoeft tijdens dit weekendje weg
nergens aan te denken. Vintage Road
Trips regelt namelijk alles voor je.
Zoals het reserveren van de camping, een
barbecue, beddengoed, de benzine en
het kampvuur. Ook krijg je een koelbox
mee, gevuld met eten en drinken voor
twee personen. Inclusief een heerlijk
stukje vlees of vis voor op de barbecue.
Op en top romantiek en superleuk om je

CAMPER OPHALEN
Hoefseweg 11-a
3821 AE Amersfoort
CAMPING DE WIELEWAAL
Wielseweg 9
3896 MB Zeewolde
RESERVEREN
vintageroadtrips.nl

geliefde mee te verrassen!
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