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RSW 2018 – aankomst en vertrek van de deelnemers 
 
Om de aankomst en vertrek tijdens de RSW soepel en vooral veilig te laten verlopen, hierbij 
wat aandachtspunten. Wij verzoeken eenieder om de aanwijzingen van de medewerkers op te 
volgen. Zij staan er ook voor de veiligheid van uw kinderen. 
U hebt zelf een rijbewijs en weet hoe- en waar een auto neergezet/ geparkeerd mag 
worden! 
 
Vrijdag 13 april: 
De Waterberg is pas vanaf 18:00 open. Dus eerder komen heeft geen zin. Vrijdag gaat 
volgens het Kiss & Go principe. Uitstappen, bagage pakken, dag zeggen en auto laten 
doorrijden. Pak je bagage zodanig in, dat je alles zelf kunt dragen. Bedenk namelijk, dat je 
alles in één keer mee naar boven moet meenemen. 
Op het Deelenseveld kan je wachten op de rest van je patrouille. Er mag dus niet onderaan bij 
de ingang worden gewacht. Ben je compleet, dan kan je je aanmelden op je subkamp (vanaf 
18:30 uur). Na aanmelding ga je pas je spullen ophalen om te gaan opbouwen. 
Onderaan bij de weg mag niet geparkeerd worden. 
De toegang tot het terrein moet voor hulpdiensten ten alle tijde bereikbaar zijn. 
 
Zondag 15 april: 
Vanaf 15:30u zijn is iedereen welkom die de sluiting wilt mee maken. Parkeren op de 
Cattepoelseweg (in de berm). Belangstellenden worden verzocht direct door te lopen naar de 
kampvuurkuil en niet op de velden te gaan lopen en/of de deelnemers te helpen. Rond 16:00u is 
de RSW afgelopen en kan iedereen huiswaarts keren. De Waterberg is niet 
toegankelijk voor auto’s. 
 
Onderaan bij de weg mag niet geparkeerd worden. 
De toegang tot het terrein moet voor hulpdiensten ten alle tijde bereikbaar zijn. 
 
Adres: 
 
Scoutingkampeerterrein “De Waterberg” 
Deelenseweg Arnhem, net voor de viaduct van de A12 aan de rechterkant van de weg. 
 

 


