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Briefing - Bezoek aan het basecamp - Stichting Operatie Market Garden 2019 
 
 
Begeleiden van groepjes 
- Elke klas vanaf 28 leerlingen dient opgedeeld te worden in twee groepen. Zorg dat de 
groepen op school al bekend zijn onder de leerlingen en begeleider(s). 
- School zorgt voor elke groep voor een begeleider (bijv. leerkracht/rij-ouder/stagiair). 
- Bij elke groep vanaf 20 leerlingen graag een extra begeleider van school meenemen. 
- Dat geldt ook voor groepen waarvan de leerkracht denkt dat dit wenselijk is.  
- De begeleider van school loopt mee met zijn/haar groepje en bewaakt de orde. 
 
Ontvangst 
- Alle bezoekers worden opgevangen door verkeersbegeleiders die hen wegwijs maken naar 
fietsenstalling of parkeerplaats.  
- School dient zich 10 minuten voor de officiële aanvang van het schoolbezoek als complete 
groep te melden bij de kassa (geparkeerd en wel). 
- De groep krijgt alleen toegang met het uitgeprinte groepsticket (zie “online tickets bestellen/ 
betaling”). 
- Elk groep (max. 27 lln.) met begeleider van school krijgt een gids toegewezen die de groep 
meeneemt naar het terrein.  
- Geef bijzonderheden vooraf door aan de gids (bijv. leerlingen met een oorlogsverleden) 
zodat hij daar rekening mee kan houden in de display-keuze en harde geluiden. 
- Geef ook aan de gids door of er leerlingen zijn die niet gefotografeerd mogen worden.  
- De gids neemt de groep mee langs drie displays en zet de groep weer bij de uitgang af. 
 
Parkeren 
- Adres: (nabij) Vlagheide 6C, Schijndel. Volg bij het naderen van het basecamp de 
instructies op de verkeersborden en die van de medewerkers. 
- Parkeren is gratis op het daarvoor aangewezen parkeerterrein bij het basecamp. 
- Er is toezicht is op de auto's en fietsen. Er lopen vrijwilligers rond van het basecamp, maar 
dat is niet constant en er wordt ook geen controle uitgevoerd. Het basecamp is niet 
aansprakelijk voor beschadiging en/of diefstal. 
- Begeleiders en rij-ouders krijgen gratis toegang tot het terrein. Zij mogen daar (naar wens): 
meelopen met de groepjes, een ander gedeelte van het terrein bezoeken of plaatsnemen in 
de horecatent. 
 
Allerlei 
- De activiteit vindt plaats in de open lucht en gaat ook door als het regent: zorg afhankelijk 
van de weersvoorspelling voor gepaste (regen)kleding en goed schoeisel.  
- Er zijn toiletten aanwezig op het terrein.  
- Het basecamp is ten tijde van de schoolbezoeken ook toegankelijk voor reguliere 
bezoekers. 
 
Online tickets bestellen / betaling 
- De gemaakte reservering moet door de school worden omgezet naar een bestelling. In de 
“instructiebrief betaling” (in de bijlage) wordt meer informatie gegeven over het bestelproces.  
De betaling verloopt via iDeal. Let op: Dit dient uiterlijk 30 augustus te gebeuren.  

 
Contact 
- Adres: (nabij) Vlagheide 6C, Schijndel.  
- Bij calamiteiten op de dag van het schoolbezoek, en ook alleen dan, kunt u contact 
opnemen met basecampcoördinator Theo van Vugt: 06 – 20 97 90 23. Gelieve ook contact 
op de te nemen bij verhindering/vertraging op de dag zelf. 
- Vlak voor en tijdens het basecampbezoek dient de school telefonisch bereikbaar te zijn in 
geval van calamiteiten. 
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- Voor alle overige vragen en/of mutaties kunt u contact opnemen met Cultuurkade:  
06 – 45 007 952 en/of info@cultuurkade.nl  
- Het basecamp hoort graag vooraf of er rekening gehouden moet worden gehouden met 
bijzonderheden zoals mogelijk bijzonder gedrag van leerlingen waar rekening mee gehouden 
moet worden, bijv. leerlingen uit speciaal onderwijs of (traumatisch) oorlogsverleden. Meld dit 
z.s.m. via Cultuurkade, zodat zij dit af kunnen stemmen met de gidsen.  
 

Disclaimer OMG2019 
Het reizen naar en betreden van het basecamp, alsmede het eventueel meerijden met 
voertuigen of het meedoen aan displays is geheel voor eigen risico van (de ouders van) de 
kinderen.  

 

Privacy OMG2019 
Gezien de openbare aard van de activiteit kan het zijn dat er foto’s en films worden gemaakt. 
We kunnen op dit open terrein niet garanderen dat dit niet gebeurt. 

Wij verzoeken de scholen om dit duidelijk met ouders te communiceren. Betreden van het 
terrein wordt gezien als een instemming met het maken van foto’s/video’s.  

Indien er geen foto’s/video’s van een leerling gemaakt mogen worden, kunt u dit vooraf 
doorgeven aan de gids. Deze zal zijn/haar best doen om de leerling buiten beeld te houden 
maar kan hier geen garanties over geven.   

 
Plattegrond  
Zie volgende pagina.  
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1. Wit kamp (caravans/campers) + militaria markt 

2. Groen kamp 

3. Kampement met displays, horeca en sanitaire voorzieningen 

4. Ingang basecamp 

5. Parkeren fietsen, brommers en motoren 

6. Parkeren 

7. Ingang parkeerterrein auto’s 

8. Uitgang parkeerterrein auto’s 

9. Terrein voor rondritten met voertuigen 

10. Deze weg wordt afgesloten voor alle verkeer 

 


