
 

  
 

 
 

Informatie V.V. HEBES voetbalkamp 2022. 
 
 
 

Geachte ouders/verzorgers, 
 
Uw zoon / dochter heeft zich aangemeld voor het door ons georganiseerde voetbalkamp. 
Gaarne willen wij u informeren over de volgende zaken: 
 
 
Datum kamp: 
10 juni vanaf 19.00 uur t/m 12 juni 15.00 uur 
 
 
 

Adres bivak:  ’t Driege. 
Roosterbergstraat 36 
3680 Opoeteren (België) 
Tel. : 0032 – 89 8648 96. 

 
 
 
Vervoer naar het kampterrein. 
Het is de bedoeling dat de ouders / verzorgers de deelnemende kinderen naar Opoeteren brengen 
en weer ophalen. Kinderen, van ouders / verzorgers die niet in de gelegenheid zijn om te rijden, 
kunnen met anderen meerijden.  
 
Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom op bovenstaand adres. Wie wil kan verzamelen bij de 
parkeerplaats van V.V. HEBES om gezamenlijk richting Opoeteren te rijden. Dit zal om circa 18.30uur 
zijn.  
 
 
Vervoer naar huis. 
Wij verzoeken u uw zoon / dochter op te komen halen in Opoeteren op zondag 12 Juni. 
Vanaf 13.00 uur bent u welkom op het kampterrein, en kunt u nog even meegenieten van de laatste 
uurtjes, waarna we om 15.00 uur de prijsuitreiking hebben.    
Na de gezamenlijke afsluiting kan dan iedereen huiswaarts keren. 
 
 
 
  



 

  
 

Persoonlijke zaken. 
Indien nodig zouden wij gaarne ingelicht willen worden over de volgende zaken: 

• Mag uw zoon / dochter alles eten en drinken of is er sprake van een dieet, 

• Heeft uw zoon / dochter bepaalde aandoeningen waarmee wij rekening dienen te houden. 

• Gebruikt uw zoon / dochter medicijnen? 

• Eventueel andere vertrouwelijke informatie in het belang van uw zoon / dochter. 
 

U kunt deze informatie in vertrouwen doorgeven aan de kamporganisatie door in te vullen op het 
aanmeldformulier onder het kopje “Bijzonderheden”.   
 
 
Verzekering. 
Voor alle deelnemers en leiding van het voetbalkamp wordt een collectieve ongevallen verzekering 
afgesloten.  
Verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen is niet verzekerd. 
Let op: Kopie identiteitsbewijs meenemen/ buitenland verblijf = verplichte verzekering. 
 
 
Leiding. 
Gedurende het kamp is er zowel overdag als ’s nachts voldoende leiding aanwezig. 
 
Na afloop van het kamp kunt u voor vermiste en / of teveel aan persoonlijke bagage terecht bij: 
Pim Leenders: 06-31740502  of via jeugdvoetbalkampvvhebes@gmail.com 
 
 
Bagage. 
Verder zijn er natuurlijk andere spullen die uw zoon / dochter wil meenemen, te denken aan knuffels 
e.d. Indien uw zoon / dochter medicijnen gebruikt deze in voldoende maten meegeven. 
Alle kleding en persoonlijke bagage voldoende merken en / of van naam voorzien. 

 
 
Ook geven wij u hierbij een opsomming van spullen die u uw zoon / dochter absoluut niet moet 
meegeven: 

 

• Geen zakgeld meegeven. 

• Geen alcoholische of energie verhogende dranken. CONTROLE !! 

• Geen NAPOLEONS snoep of HARDE voorwerpen van snoep!! 
 
 
Teken. 
Tot slot wijzen wij u erop uw zoon / dochter bij thuiskomst goed te controleren op de aanwezigheid 
van teken die zich genesteld kunnen hebben. 
 
 
Hulp ouders: 
De ouders die komen nachtwaken graag uiterlijk om 22.00 uur aanwezig.  Uiterlijk 8.00 uur ‘s 
ochtends worden jullie afgelost. 
  



 

  
 

Wat moet je allemaal meenemen. 
 

• Kussen 

• 1 persoons hoeslaken 

• Slaapzak 

• Pyjama 

• Toiletartikelen 

• Handdoek 

• Vest of trui (warme kleding) 

• Genoeg sokken 

• Voldoende kleding ( denk aan eventueel slecht weer) 

• Ondergoed 

• Goede schoenen om te wandelen 

• Voetbalschoenen 

• Sportkleding 

• Zaklamp 

• Muggenstift 

• Zwemkleding 

• Badslippers 

• Lange broek of trainingsbroek voor de bosspelen ( denk aan teken) 

• Regenkleding en eventueel laarzen. 
 
 
U mag er van verzekerd zijn dat wij alles in het werk stellen om er een geslaagd weekeinde van te 
maken. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks nog vragen of 
opmerkingen zijn neem dan contact op met de kamporganisatie: 
 

• Pim Leenders: 06-31740502 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De kamporganisatie. 

 


