
 
 
 
 
 
 
 
Beste student, 
 
Enige tijd geleden hebben we (de meesten van) jullie gezien op de intakesessie. 
Graag nodigen we je uit voor het introductiebivak. Je wordt D.V. dinsdag 1 
september 2020, stipt om 12:00 uur verwacht op de volgende plek: 
 
Coördinaat: 51.579299, 3.606164 
De eerste opdracht die je krijgt voor dit bivak is het vinden van dit coördinaat.  
Let op: tijd = tijd! 
 
Het is van belang dat je de paklijst goed doorneemt, zodat je goed voorbereid deel 
kunt nemen aan het bivak. Deze bivak zal in het teken staan van het leren kennen 
van elkaar, sportieve activiteiten, verleggen van je grenzen, bezinning en 
kennismaken op je beroepskeuze. 
Houd er rekening mee dat je deze   week beperkt gebruik kunt maken van je 
telefoon. Daarnaast is het vanzelfsprekend dat er tijdens de activiteiten niet kan 
worden gerookt. Om aan de fysieke onderdelen deel te nemen, is een goede 
basisconditie vereist. Zorg dat je goed uitgerust aan deze week kunt beginnen.  
 
Medicijnen & dieetwensen 

- Gebruik je medicijnen, neem deze voldoende mee. Hier ben je deze week 
zelf verantwoordelijk voor. 

- Wanneer je dieetwensen hebt, deze graag doorgeven bij de contactpersoon 
van je locatie, zie onderaan deze uitnodiging. 

 
We hopen op een mooie week, waarin grenzen verlegd worden! 

Een sportieve groet, 

Docententeam Beveiligen & Bewaken 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleding: 
- Sportkleding  

o 2 sets (sokken, broek en shirt) 
o Zelf inschatten of je lang en/of kort 

meeneemt 
- Vest / trui 
- Extra (sport)shirt 
- Genoeg sokken 
- Warme kleding 
- 1 set extra normale kleding (1 set heb je bij 

aankomst op locatie aan) 
- 1 paar stevige schoenen die vies/nat mogen 

worden 
- Dames worden dinsdag 4 september in 

gebruikelijk schooltenue verwacht. (rok) 
Uniformen 

Heb je je uniform al besteld op 
www.hoornbeeck-shop.nl  
Bij het volbrengen van de introductie-bivak zul 
je in deze week je uniform uitgereikt krijgen. 

Let op:  
Deze lijst is slechts een richtlijn ter indicatie 
van wat je minimaal nodig hebt. Laat sieraden 
thuis! 

Belangrijke gegevens: 
Hieronder vind je enkele belangrijke gegevens, die je 
thuis achter kunt laten. 
 
Hoornbeeck Locatie Rotterdam   
Coördinator opleiding Beveiligen & Bewaken 
Dhr. D. Kroon    
kod@hoornbeeck.nl    
06-50495557 (alleen bij noodgevallen)  
  
2e Contactpersoon Mvr. J. Kolders 
jks@hoornbeeck.nl  
06-39717298 (alleen bij noodgevallen) 

Paklijst: 
Wat moet je zeker meenemen naar het bivak; 
- Bijbel  
- Slaapzak 
- Kussen (-sloop) 
- Bord, bestek (spork) en beker  
- Theedoek 
- Toilettas (tandenborstel, tandpasta, e.d.) 
- Slippers 
- Evt. reservebril 
- Vochtig toiletpapier 
- Regenjas 
- Zwemkleding + badlaken 
- 2x Handdoeken  
- Afsluitbare waterfles 
- Broodtrommel (inclusief lunch voor dinsdag 4 

september) 
- Voor eten en drinken wordt gezorgd 
- Sportschoenen 
- Stevige (dag)rugzak 
- Legitimatiebewijs & OV-kaart, portemonnee 
- Verzekeringspas 
- Zaklamp 
- Schrift + pen 
- Spel, (lees)boek 

 
Adres bivaklocatie: 
Coördinaat:  
Let op: ouders kunnen locatiegegevens opvragen bij 
de contactpersonen in deze uitnodiging of bij de 
administratie van Hoornbeeck Rotterdam. 
 
Aankomst / vertrek: 
Studenten mogen op eigen gelegenheid zowel 
aankomen als vertrekken. Uiteraard is brengen / 
halen mogelijk. Eerder vertrekken is niet mogelijk. 
Studenten kunnen op vrijdag 4 september worden 
opgehaald om 11:30 uur. Locatie wordt door de 
student aan de ouders/verzorgers verstrekt. 
Ga je met OV?  
 

Opleiding Beveiliging 

Volg jij ons al op social media? 
YouTube Hoornbeeck Beveiligen & Bewaken: 
https://www.youtube.com/channel/UCvP5Cz_rmD7PcXKi3OiISmw 
 
Instagram:  
www.instagram.com/hoornbeeck.beveiliging/ 
 
Website: 
www.hoornbeeck.nl 
 
 

http://www.hoornbeeck-shop.nl/
mailto:kod@hoornbeeck.nl
https://www.youtube.com/channel/UCvP5Cz_rmD7PcXKi3OiISmw
http://www.instagram.com/hoornbeeck.beveiliging/
http://www.hoornbeeck.nl/

