
 
 

Braamt 6 juli 2020 
 
Ophalen en wegbrengen van uw kind, corona protocol. 
 
We willen u informeren over het wegbrengen en ophalen van deelnemers op de kamplocatie.  
Deze willen we Coronaproof organiseren wat voornamelijk bij de locatie in Braamt de meeste impact 
heeft.  Het is daarom ook belangrijk, als met name het afscheid spannend is, om van te voren goed 
door te spreken met uw kind dat het afscheid kort is!  
 
Summer Camps 2020, nu al om nooit te vergeten! Is de titel van ons Corona protocol.  
Dat begint bij het wegbrengen van uw kind en eindigt bij het ophalen van uw kind!  Dat kunt u lezen 
bij hoofdstuk 2 Aankomst en vertrek van de deelnemers Van ons Corona protocol.  
 

Aankomst en vertrek locatie Base Camp in Braamt 
 

1. Wegbrengen =  drop off point   
 
Houdt bij voorkeur de volgende tijden aan:  
Drop off kinderen 8 – 12 jaar   tussen 14.00 u en 14.30 u  
Drop off jeugd vanaf 12 – 16 jaar  tussen 14.30 u en 15.00 u  
Heeft u in beide leeftijdsgroepen een kind neem dan de drop off tijd van 8 – 12 jaar.  
 
Routing van de auto 
De route is een mooie rondleiding over het Summer Camps terrein waar de groepen verblijven.  
Via de hoofdingang van Markant Outdoorcentrum wordt u via de drop-off plekken geleidt.  
Dropp-off 1: Groepsaccommodatie. Alle kinderen van 8 – 12 jaar  
Dropp-off 2:  Safariveld. Voor de Camps: Fun-Camp, Fun&Pretpark Camp, Dierenverzorgings Camps 
Dropp-off 3:  Grote kampeerveld: Adventure Camp, Robinson Camp, Wakeboard Camp  
 
Op het einde van de routing staat nog iemand van het Summer Camps Management team mocht u 
nog een belangrijke vraag of opmerking hebben. U verlaat het terrein via het half-verhard pad weer 
terug naar de verharde weg.  
 

2. Ophalen op zaterdag 11.30 u  
 
Het afscheid van de kinderen met elkaar doen we voorafgaand aan het moment dat u als ouder de 
kinderen komt ophalen.  
U kunt uw kind ophalen tussen 11.30 u en 12.00 u!   
 
U parkeert de auto op het parkeerterrein van Markant Outdoor. U loopt naar het kampterrein waar u 
uw kind heeft afgeleverd. Daar blijft u op gepaste afstand en op 1,5mtr van elkaar staan en kan uw 
kind de bagage pakken en met u mee lopen. Daarna gaat u samen met uw kind terug naar het 
parkeerterrein om de terugreis aan te vangen. 
 
Bent u al op tijd? Wij zorgen voor een kopje koffie of thee bij het wachtpunt voor het zover is dat de 
kinderen opgehaald worden.  
 

 

 

https://www.summercamps.nl/uploads/filemanager/source/Summer%20Camps%20Holland%20Corona%20Protocol%202020%20(1).pdf


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aankomst en vertrek Ardennen Camps.  
In de Ardennen wordt u ontvangen door de Ardennen crew. Omdat de aantallen deelnemers daar 
kleiner zijn kunt u bij het brengen en ophalen met uw kind meelopen naar de kamplocatie. Volg de 
aanwijzingen van de crew op en behoudt 1,5 meter van andere ouders.  
 
Deelnemers die de reis vanaf Station Rotterdam aanvangen houden de openbaar vervoer regels aan 
en dragen een mondkapje.  
 
Bij het ophalen is er wel een presentatie van het kamp op de kamplocatie voor de ouders. Echter 
vervalt de lunch. Bij de presentatie wordt geacht dat de ouders de anderhalve meter maatregel vast 
houden.  
 

Aankomst en vertrek Zeilkampen Idskenhuizen.  
U kunt de tijden van het kampboekje aanhouden. Van de zeilschool ontvangt u ook nog een mail met 
betrekking tot halen en brengen.  
 
U wordt bij aankomst door de zeilkamp Crew opgevangen en volgt de aanwijzingen van de zeilschool 
op. Ook hier is een dropp-off procedure. U wordt door de zeil crew ontvangen. Bij de zeilschool is het 
mogelijk dat 1 ouder met het kind meeloopt naar de accommodatie. 
 
Ook voor onze organisatie is dit een bijzondere manier van ontvangst en vertrek en zouden het graag 
anders willen zien maar het is niet anders!  Wij hopen in ieder geval dat uw kind moe maar voldaan 
en met mooie enthousiaste verhalen weer thuis komt  
 
Namens het gehele Summer Camps team, tot snel!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


