
Door: Daan
Aangepast: dinsdag 25 mei 2021

In de loods moet aanwezig zijn: Alle leiding moet bij zich hebben:
– EHBO koffer – Mobiele telefoon (nummer in het draaiboek)

– Dekens  – EHBO tasje

– Sport- en spelmateriaal  – Portofoon indien mogelijk

– Brandblusmateriaal

– Eten en drinken voor noodgevallen
Weersverwachting
Als er extreem (on)weer voorspeld is tijdens het kamp, zullen we de weerberichten nauwlettend in de gaten houden. 's
Nachts zal de nachtwacht dus ook het weerbericht in de gaten moeten houden. We kunnen hiervoor gebruik maken van
buienradar via internet.

Gebruik in geen enkel geval een paraplu als het onweert.

Als we op het terrein zijn
Mochten er signalen zijn dat het extreme weer inderdaad naar het Pinksterkampterrein komt, zal er over worden gegaan
tot evacuatie van het terrein. Iedereen moet dan onmiddellijk in de loods verzamelen (ook 's nachts!).

Tot evacuatie wordt besloten door Daan, indien afwezig: Cay, indien beide afwezig: Jessica.

In de loods
Blijf in de loods in het midden van de ruimte, vermijd de ramen en deuren zover mogelijk. De loods is voorzien van
noodverlichting, mocht de stroom uitvallen schakelt deze na een paar seconden in. Pas als iedereen veilig in de loods is,
zullen we bekijken wat we verder moeten doen om eventueel het programma of de nachtrust voor te zetten.

Probeer zoveel mogelijk paniek te vermijden door zelf rustig te blijven en bijvoorbeeld liedjes te zingen of spelletjes te
doen.

Als je onderweg bent
Mocht je niet dicht in de buurt zijn van onze loods en er is onweer op komst, stel dan vast op welke afstand zich dit
bevindt: Is het tijdsverschil tussen het zien van de bliksem en het horen van de donder minder dan 10 seconden, zoek
dan beschutting.

Schuil bij voorkeur in een gebouw dat van bliksembeveiliging is voorzien. Is zo’n plek niet voorhanden vermijd dan hoge
losstaande objecten als bomen, bosranden, torens, masten, enzovoort. Blijf ook uit de buurt van metalen voorwerpen als
hekwerken.

In het bos
Middenin een bos zelf is het relatief veilig, zoek een groepje lage bomen in het laagste deel van het terrein. Ga nooit
onder een alleenstaande boom staan!

In het open veld
Blijf niet bij elkaar. Hurk verspreid neer. Vermijd hoge punten in de omgeving. Ga nooit onder een alleenstaande boom
staan! Maak je zo klein mogelijk door te hurken. Sla je armen om je knieën. Kies een stevige hurkzit. Zet je voeten zo
dicht mogelijk naast elkaar. Het hoofd omlaag. Alleen je voeten hebben nu verbinding met de bodem. Vermijd verder
contact met de grond zoveel mogelijk.
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