
Beste ouders/zeilers, 

Middels dit document willen we jullie graag informeren over de aankomst en het vertrek 

op Pean deze zomer. Voor deze situaties onderscheiden wij drie leeftijdsgroepen, namelijk 

8-12 jaar, 12-14 jaar en 15-18 jaar. Aan het einde van het document zullen we een aantal 

mogelijk opkomende vragen beantwoorden. 

 

Aankomst 

De aankomst zal op zondagmiddag plaatsvinden. Om alles goed in de hand te kunnen 

houden en de coronamaatregelen te kunnen waarborgen kiezen we voor een meer gespreid 

aankomstschema. Goed om alvast te weten is dat je direct bij aankomst een bandje krijgt 

in een bepaalde kleur en dat je temperatuur wordt gemeten met een thermometer. Schrik 

daar niet van, dit doen we voor de zekerheid bij iedereen. We vragen jullie allemaal één 

ouder mee te nemen in de auto en geen broertjes en zusjes die niet op kamp gaan. Als u 

weer van het terrein afrijdt bieden we nog graag een kopje koffie of thee to go aan! 

8-12 jaar 

Voor deze groep kinderen en ouders vinden we het heel belangrijk dat u rustig afscheid 

van elkaar kunt nemen en even kunt kijken waar uw kind zal verblijven tijdens de 

zeilschoolweek. We hebben er daarom voor gekozen om deze aankomst te laten 

plaatsvinden van 16.15 - 17.00 uur.  U mag dan de auto parkeren op de parkeerplaats en 

één van de stafleden zal met u meelopen richting de Berch.  

12-18 jaar 

Voor deze groep willen we u als uw kind al vaker op kamp is geweest of heel gemakkelijk 

zelf aan het kamp kan beginnen en het dus niet nodig is voor u om mee te lopen in de auto 

te blijven en uw kind op deze manier uit te zwaaien. Als u of uw kind zich er prettiger bij 

voelt om wel nog even mee te kijken kan dit, houdt dan alstublieft voldoende afstand van 

alle stafleden, kinderen en ouders. 

Voor aanvang van de kampweek krijgt u bericht over in welke aankomstgroep u zit. We 

hanteren 4 tijdsloten van 15 minuten tussen 17.00 uur – 18.00 uur waarin telkens 

ongeveer 20 auto’s aankomen. Houd u dus alstublieft zo goed mogelijk aan de doorgegeven 

tijden. 

Niet bij Pean slapen: 

Als je niet bij Pean blijft slapen is de start van de zeildagen op maandag t/m vrijdag om 

8:45 uur. Cursisten die extern zijn, gaan om 17:00 weer weg, de extern+-ers doen nog mee 

met het avondprogramma en worden dan opgehaald (rond 20:30 voor jeugdzeilers, rond 

22:30 uur voor 12-18 jarigen). Voor de kennismaking met de andere cursisten mogen de 

externe cursisten ook op zondagavond komen tussen 19-21 uur. Dit is echter niet verplicht! 

 
Intern, extern of extern+ en verzorging 
In je Pean-account kun je je inschrijving controleren. Daar kom je eenvoudig door in te 
loggen (rechtsboven op onze homepage van de website). Heb je een intern kamp geboekt, 
dan is de verzorging compleet inbegrepen. Voor de cursisten die niet bij Pean overnachten 
is de lunch overdag inbegrepen. De avondmaaltijd is voor de extern+-ers ook inbegrepen. 
  
 

  



Vertrek 

8-12 jaar 

Van 10 uur tot 10.45 uur op zaterdag is er een ophaalmoment voor de jongste zeilers. 

Omdat dit altijd een erg gezellig moment is waarbij we veel liedjes zingen en een 

groepsfoto maken, willen we jullie vragen hier toch bij te zijn. We zullen bij de Berch (het 

gebouw van de jeugdzeilers) stoelen en banken klaarzetten met daarop duidelijk zichtbaar 

waar u wel en niet kunt gaan zitten. We verzoeken jullie niet rond te gaan lopen en 

voldoende afstand te houden van de stafleden, hiermee vermijden we samen risico’s. 

12-14 jaar 

Voor deze groep hanteren we een gespreid vertrek van de 15-18 groep. U mag als u uw 

kind komt ophalen ook even een praatje maken met de instructeurs buiten. Voorafgaand 

aan het vertrek maken we samen met de kinderen een mooi afscheidsfilmpje dat jullie op 

de terugweg of thuis kunnen bekijken. De tijd waarop u uw kind mag komen ophalen is op 

zaterdag tussen 11.00 - 11.30 uur. We willen jullie vragen echt niet later dan 11.45 uur 

weer van het terrein te vertrekken, zodat de oudere kinderen ook rustig opgehaald kunnen 

worden. 

15-18 jaar 

Voor deze groep hanteren we een gespreid vertrek van de 12-14 groep. U mag als u uw 

kind komt ophalen ook even een praatje maken met de instructeurs buiten. Voorafgaand 

aan het vertrek maken we samen met de kinderen een mooi afscheidsfilmpje dat jullie op 

de terugweg of thuis kunnen bekijken. Het tijdstip waarop u uw kind mag komen ophalen 

is op zaterdag om 11.30 - 12.00 uur. We willen jullie vragen niet eerder dan dit tijdstip te 

komen zodat de ouders van de jongere kinderen rustig van het terrein af kunnen rijden. 

 

Eventueel opgekomen vragen 

Mijn ene kind is onder de 12 en de ander boven de 12 jaar hoe laat zal ik ze brengen? 

Antw: We zullen ervoor zorgen dat de oudere kinderen zo veel mogelijk in het eerste 

tijdslot worden ingedeeld. Neem uw oudere kind mee naar het wegbrengen van de onder 

12 groep en loop daarna tijdens het tijdslot samen naar de andere kant van het terrein.  

 

Een vriendje of vriendinnetje van mijn zoon of dochter rijdt met ons mee maar heeft een 

ander tijdslot meegekregen, is dit erg? 

Antw: Op zich is dit geen probleem, we vinden het fijn als u dit even aan ons laat weten 

met een whatsappje of telefoontje.  

 

Mijn kinderen zitten verspreid over alle 3 de leeftijdsgroepen, hoe laat moet ik hen 

ophalen? 

Antw: Als dit zo is komt u dan alstublieft tegen het einde van de shift van de jongste, in dit 

geval 10.30 uur. We zullen ervoor zorgen dat de oudere kinderen dan om 11 uur ook met u 

mee kunnen naar huis.  

Wij hebben er ontzettend veel zin in en heten jullie graag binnenkort welkom op ons 

terrein! 

De stafleden van zeilschool Pean 


