
Hallo daar introkamp-ganger!  

We hebben inmiddels je aanmelding en betaling voor het 
introductiekamp+dag ontvangen en vinden het erg gezellig dat  
je met ons meegaat!  

In deze brief vind je nog meer informatie m.b.t. het kamp en de 
introductiedag! De introductiedag zal plaatsvinden op dinsdag 27 
augustus van 10:00 uur tot 16:00 uur (inloop/aanmelding 9:30-10:00 
uur) in de centrale hal op de Heidelberglaan 7, daarna gaan we 

gezamenlijk met z’n allen met de bus naar de fantastische 

accommodatie van het introductiekamp waarbij ontbijt, lunch, 

avondeten én alle activiteiten bij de prijs zijn inbegrepen. Je 

drankjes ’s avonds zijn voor eigen rekening. 
Introductie dag: Dinsdag 27 Aug 10:00 tot 16:00 uur 
Introductie kamp: Dinsdag 27 Aug 16:00 t/m Vrijdag 30 Aug, +/- 
13:00 

Het thema voor dit kamp is: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Het thema spreekt voor zich, maar gebruik je fantasie! We 
verwachten dat je gepaste kleding bij je hebt! Tijdens het  
kamp zal ook één van de avonden een thema-avond zijn  
en is het voor iedereen verplicht om in gepaste kledij  
aanwezig te zijn.  

Omdat de Drank- en Horecawet gewijzigd is, werken wij met 
leeftijdsbandjes. Op vertoon van je ID-kaart krijg je een 
bandje, en alleen op vertoon van je bandje kun je alcoholische 
dranken bij de bar kopen. Bij overtreding van de wet zijn wij 
genoodzaakt maatregelen te treffen. Wij willen het leuk houden voor 
iedereen, dus we verwachten dan ook dat deze wet wordt 
nageleefd! 

Op vrijdag 30 augustus loopt het kamp aan het eind van de ochtend 
op zijn einde. Vanaf dan gaat de (optionele) bus ook terug naar de 
HU of kan je op eigen gelegenheid naar huis. 

Heb je een leuk spel dat je mee kunt nemen? Hoeft niet, mag wel!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Paklijst: 

  Europese zorgpas (BELANGRIJK, vraag deze z.s.m aan,  

dit omdat het kamp in België plaats vind) 
 

    kussen + kussensloop en een slaapzak + matrashoes  
 

    Voldoende kleding en toiletspullen  
 

    (Sport)kleding die vies mag worden  
 

    Zwemkleding en badhanddoek  
 

    Handdoeken om te douchen  
 

    1 pak vla 

 

    1 (oude) theedoek  
 

    Eventueel OV-(studenten)chipkaart  
 

    1 kraslot van €1  
 

    GÉÉN alcoholische dranken, er is een bar aanwezig in de 
accommodatie  
 

    GÉÉN drugs  
 

    Genoeg geld om de avonden mee door te komen (pinnen 
kan niet bij de accommodatie!)  
 



 

Mocht je nog vragen hebben, dan kan je altijd mailen naar 
sos@hu.nl of contact opnemen met: 

 Fabian van Huijkelom (Voorzitter) 
06 13 59 06 03  

Esther Kik (Bestuurslid) 
06 20 83 58 51 

 

Op bovenstaande nummers zijn wij ook tijdens het introkamp 
bereikbaar voor de thuisblijvers.  

 

Groetjes en tot 27 augustus, wij hebben er ontzettend veel zin in!  

Het SO2S-bestuur, 

 
Alvast in de stemming komen?  
Volg ons op instagram: sv_so2s  
Facebook: Society of Optometry and Orthoptic students 

 

Adres groepsaccommodatie: 
Vakantiecentrum Hoffbauer Poortgebouw 
Trichterweg 33 
3609 
Zutendaal België 
 


