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Gegevens in het kort: 
Bagage inleveren:  Vrijdag 16 juli tussen 19:00-21:00, de Schut 
Leiding uitzwaaien: Zaterdag 17 juli om 08:00 uur, de Schut  
Vertrek verkenners: Zondag 18 juli om 12:00 uur, de Schut  
Aankomst verkenners: Zaterdag 24 juli om ca. 16:00 uur, de Schut 
Bagage ophalen: Zondag 25 juli ca. 16:00 uur op de Schut, exacte tijdstip 

wordt via whats-app doorgegeven.  
Kampprijs:   €90,00 per persoon, uiterlijk te voldoen op 01/07/21 
    NL98 INGB 0000 2180 58 tnv st Calandtroep inz. kampen. 
Noodtelefoon: 0619854929 (Schipper Durkstra)  

0640990842 (Schipper Bergenhenegouwen)  
Als er niet wordt opgenomen, spreek een bericht in of 
stuur een whats-app bericht. U wordt teruggebeld. 

Zakgeld: Tussen de €15,00 en de €30,00. 
Meenemen: Graag alles gemerkt in een plunjebaal-achtige tas. 

- Voldoende kleding, ondergoed en sokken 
- Warme trui 
- Droge schoenen 
- Regenkleding 
- Volledige en schoon uniform 
- Zomer-uniform: Calandshirt en korte broek 
- Zwemspullen 
- Wasspullen 
- Handdoeken 
- Telefoon mag, maar eigen verantwoordelijkheid en kan 
slechts beperkt opgeladen worden. 

Medicatie: Medicatie graag voor het kamp, voorzien van naam en 
instructies inleveren bij Schipper Berghenhenegouwen. 

Vertrek: Zorg dat uw kind vrijdagavond zijn bagage inlevert op 
de Schut. Er is in de auto’s geen plaats om ook alle 
bagage mee te nemen.  
Zondag 18 juli vertrekken de kinderen vanaf de Schut. 
Stuurman Hoveling zal iedereen opvangen en verdelen 
over de auto’s. Om 12:00 uur rijden de auto’s weg. 

Terugkomst: Zaterdag 24 juli zal Bagheera met alle kinderen weer terug 
zijn op de Schut. De bagage zal zondag 25 juli aankomen, 
we verwachten aan het einde van de middag. In de loop 
van de zondag krijgt u een whatsapp bericht met de 
verwachtte aankomsttijd op de Schut. U kunt dan hier de 
bagage van uw kind ophalen. 
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Foto’s: Worden er foto’s gemaakt? Zeker, heel veel!!!  
Of ze ook op de site gezet worden? We gaan ons best 
doen, maar beloven niks J 

Coronamaatregelen: Op de website staat inmiddels een bericht waarin we alle 
maatregelen beschrijven die wij genomen hebben, en wat 
u eventueel nog kan doen. 

Zelftesten: Wij mogen en willen de kinderen niet vooraf testen. Wel 
hebben wij gratis zelftesten klaarliggen. Ouders die hun 
kinderen vooraf zelf willen testen kunnen op vrijdagavond 
16 juli, bij het afgeven van de bagage een zelftest bij ons 
ophalen. U bepaalt zelf of u de zelftest voor vertrek wilt 
uitvoeren. 

In geval van besmetting: Mocht er onverhoopt tijdens het kamp toch een 
besmetting plaatsvinden, dan zullen de volgende 
maatregelen worden genomen: 
- Het kind of de leider gaat in geval van verdenking van 

besmetting direct in isolatie. Hiervoor is ruimte 
beschikbaar. Uiteraard blijven we goed op deze 
persoon letten. 

- De hele troep gaat in een strakker regime, temperatuur 
meten, handen wassen, etc.  

- Leiding gaat zelftesten. 
- Er wordt direct contact met de ouders opgenomen en 

in samenspraak met de ouders worden de volgende 
stappen bepaald.  

- Wij mogen het kind in principe niet laten testen, Dit 
moet via de ouders gebeuren. Het is dus zeer 
waarschijnlijk dat het kind opgehaald moet worden en 
na een negatieve test weer terug mag komen. 

Tot slot:  Vorig jaar hadden we een heel bijzonder jaar met een  
thuiskamp. Dit jaar hebben we gelukkig een kamp dat 
weer meer lijkt op de kampen zoals we ze gewend zijn. 
Wij hebben er alle vertrouwen in dat het een fantastisch 
kamp gaat worden. Maar we moeten in deze tijden ook 
realistisch blijven. Vandaar dat we alle 
voorzorgsmaatregelen hebben genomen, ons aan alle 
maatregelen vanuit de overheid houden en hopen dat er 
niet ineens aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn of 
opgelegd worden. Mocht dit wel zo zijn, dan gaan we 
handelen naar omstandigheden en houden u uiteraard via 
de website, de WhatsApp of telefonisch op de hoogte. 
Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in!! 

 


