Handboek Scoutingkampeerterrein St. Walrick

Calamiteitenkaart
Scoutingkampeerterrein St. Walrick, St. Walrickweg 11, 6611 KG Overasselt
Gemeente Heumen
Calamiteit, brand of ernstig ongeval:
Bel 112, vertel het volgende:
• je naam;
• locatie: Scoutingkampeerterrein St. Walrick en waar de ingang is:
- Hoofdterrein, ingang naar parkeerterrein/sportveld: zandpad en fietspad,
tegenover Hessenbergseweg 5, 6611 KC;
- Ingang bij De Hut: St. Walrickweg 11, 6611 KG;
- Heurkensveld/Wycherinckveld: Hessenbergseweg tussen nrs. 3 en 5,
6611 KC;
- Tommesbos: Lokheuvelseweg naast nr.5, 6611 KD;
• wat er gebeurd is;
• ernst van de calamiteit;
• aantal slachtoffers en wat ze mankeren;
• geef je eigen mobiele nummer door.
Bel daarna meteen de kampstaf: 024 - 622 1557 en/of 06 – 437 762 51.
Zorg dat er een staflid bij de straat staat, om de hulpverleners de weg te wijzen.
Spoedeisende hulp buiten kantooruren:
Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen en omstreken: 0900 - 8880.
Bezoeken alleen na telefonische afspraak:
• Weg door Jonkerbos 108, 6532 SZ Nijmegen
Tevens dienstapotheek aanwezig (024-3657675).
• Ma t/m vrij 17:00 en 08:00, weekend en feestdagen 24 uur.
Huisarts, spoedeisende hulp binnen kantooruren:
Huisartsenpraktijk Plato, Heumense Hof 12, 6582 CR Heumen,
Telefoonnummer: 024 - 7601960, tussen 8.00 en 17.00 uur,
- tussen 09.15 en 16.00 uur maken van spreekuurafspraken;
- tussen 09.15 en 16.00 uur mogelijkheden telefonisch te overleggen.
Ziekenhuis:
• Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), Spoedeisende hulp B54, Weg door Jonkerbos
100, 6532 SZ Nijmegen, 024 - 365 8322;
• UMC St. Radboud, Geert Grooteplein-Zuid 22, 6525 GA Nijmegen, 024 - 361 1111,
Spoedeisende hulp route: 760.
Apotheek:
Kring-apotheek Hatert, Couwenbergstraat 28, 6535 RZ Nijmegen: 024 - 355 4362.
De kampstaf van Scoutingkampeerterrein St. Walrick is telefonisch te bereiken op:

024 - 622 1557 en/of 06 – 437 762 51
Routebeschrijvingen zijn te verkrijgen bij de kampstaf.
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Wat moet ik doen (met mijn groep) als er bosbrand is?
Blijf kalm
Eén persoon:
• verzamel alle deelnemers en blijf bij de deelnemers;
• inspecteer het kampeerterrein, kijk of iedereen weg is.
Tweede persoon:
• belt 112, vertel het volgende:
§ je naam
§ de locatie waar de brand is;
§ dat je op Scoutingkampeerterrein St. Walrick verblijft en waar de ingang is van
jouw kampeerterrein/locatie van de brand:
- hoofdterrein, ingang naar parkeerterrein/sportveld: zandpad en
fietspad, tegenover Hessenbergseweg 5, 6611 KC;
- ingang bij De Hut: St. Walrickweg 11, 6611 KG;
- Heurkensveld / Wycherinckveld: Hessenbergseweg tussen
nrs. 3 en 5, 6611 KC;
- Tommesbos: Loksheuvelseweg naast nr.5, 6611 KD
§ zo nauwkeurig mogelijk het aantal slachtoffers en hun locatie;
§ geef je eigen mobiele nummer door.
• belt daarna meteen de kampstaf: 024 - 622 1557 en/of 06 – 437 762 51,
houdt het gesprek kort en feitelijk.
Zorg (indien mogelijk) dat er een staflid bij de straat staat, om de hulpverleners de weg te
wijzen.
Verlaat het gebied en ga naar een veilige plaats!
Volg de aanwijzingen van de hulpverleners en/of kampstaf op.
Veilige plaatsen kunnen zijn:
• Algemeen
De openbare weg
• Hoofdterrein
Voor het hoofdgebouw bij het ven
• Heurkensveld / Wycherinckveld
Kampvuurplaats sportveld
• Tommesbos
Kampvuurplaats midden op het terrein
Op / bij de veilige plaats!
• Tel het aantal deelnemers;
• Maak buddy’s of kleine groepjes per leider;
• Maak contact met de kampstaf, geef het aantal aanwezige deelnemers door. Vertel
waar je heen gaat/bent aangekomen, en blijf daar ook, indien mogelijk.
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