
Met FNL naar Opwekking 2022: informatiebrief 
   
Van 3 tot en met 6 juni 2022 is de 
Opwekking conferentie! Wij willen 
graag met een grote groep tieners 
gaan. In deze brief vinden jullie 
alvast de praktische informatie 
m.b.t. het opgeven en de 
voorbereiding voor de conferentie. 
 
Wat is Opwekking?  
Het kan zijn dat je je afvraagt wat de 
Opwekkingsconferentie eigenlijk is! 
In dat geval willen wij je voor 
verdere informatie over de 
conferentie graag verwijzen naar de 
website van Opwekking 
(www.opwekking.nl) zodat je dit op 
je gemak kan doornemen.  
Voor onze jeugdgroep betekent 
Opwekking dat we vier dagen op een 
gezamenlijke kampeerplek 
verblijven veel plezier hebben met elkaar en deelnemen aan het rijke aanbod en 
programma. De tieners (tot 17 jaar) en de jeugd (vanaf 17 jaar) hebben op het 
conferentieterrein een apart programma aan diensten, workshops, seminars en leuke 
activiteiten. Wij zullen als jeugdleiding voorzien in maaltijden, begeleiding, zorg en de 
nodige toezicht.  
 
Kamperen 
De dagen dat we er zijn slapen we in tenten. Iedereen is verantwoordelijk voor het regelen 
van zijn of haar eigen tent of slaapplek. We willen jullie adviseren je goed voor te bereiden 
en te controleren of alle spullen heel en compleet zijn. Het zou vervelend zijn om er ter 
plekke achter te komen dat je luchtbed of tent lek is!  
Mochten jullie zelf geen kampeerspullen hebben of kunnen aanschaffen/lenen is het 
mogelijk om bij elkaar in tenten te slapen (uiteraard jongens bij jongens en meiden bij 
meiden). Jullie zijn hier wel zelf verantwoordelijk voor, maar mochten jullie er niet uitkomen 
neem dan contact op met je Life Group leider. 
Let op: er is geen stroom aanwezig bij de kampeerplekken. Er is wel een mogelijkheid om 
mobiele apparaten op te laden tegen betaling bij Opwekking zelf. 

Vervoer 
Iedereen is tevens verantwoordelijk voor zijn of haar eigen vervoer, dit van zowel persoon 
als spullen. Mocht je nog geen vervoer hebben, neem contact op met jouw Life Group leider 
en vraag om hulp. Er zijn genoeg ouders die die kant op rijden en er is altijd wel een plekje 
vrij!  
Op vrijdag mag je vanaf 9.00 uur ’s-ochtends arriveren en kun je met de auto tot ’s-avonds 
22.00 uur op het kampeerterrein terecht. Je mag zelf bepalen hoe laat je komt. Het adres is: 
Walibi Holland, Spijkweg 30, 8256 RJ Biddinghuizen 



Gezamenlijke momenten 
Tijdens de conferentie ben je vrij om naar elke dienst of workshop te gaan die je wilt 
(minimaal twee per dag). We verwachten wel dat iedereen bij de maaltijden aanwezig is en 
’s avonds om uiterlijk 23:00 uur weer terug is. 
 
Kosten maaltijden  
Om de kosten van de maaltijden te dekken wordt van iedereen een bijdrage van €30,- 
gevraagd. Wij zorgen dus voor de boodschappen van de maaltijden. Je bent jezelf 
verantwoordelijk voor je snacks en tussendoortjes.  

 
Begeleiding 
De eindverantwoording voor onze groep zal liggen bij Bryan & Kelly Haboldt (06-1376227). 
Zij zullen voor zowel de jeugdleiders als de jeugd aanspreekpunt zijn. We gaan er van uit dat 
er geen problemen onderling zullen zijn, maar om dat in banen te leiden zullen we aan het 
begin van de conferentie samen een aantal praktische afspraken maken m.b.t. omgang met 
elkaar. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan bedtijden, mogelijk geluidsoverlast en andere 
zaken.  
 

Opgeven 
Als je graag mee wilt is hier het proces van opgeven. Geef je uiterlijk vóór 1 mei op. 

1. Ga naar www.ikganaaropwekking.nl. Klik op “nu aanmelden” -> “ik kom kamperen.” 
Vul niet het formulier in voor groepen. Let op: Als je je vóór 1 april aanmeldt krijg je 
“supervroegboekkorting”.  

2. Wanneer je je hebt opgegeven krijg je een bevestigingsmail van Opwekking. Stuur 
deze bevestigingsmail door naar fnl@sjaloomheerhugowaard.nl. Dan kunnen wij 
aan Opwekking doorgeven dat we als groep bij elkaar staan. 

3. Maak een bedrag van €30,- over voor de maaltijden. Je kunt dit bedrag overmaken 
naar:  

TNV: PG Sjaloom Heerhugowaard 
IBAN: NL 73 INGB 0651 3343 06 
O.V.V. Jeugd Opwekking 2022 

4. Vul het formulier “Met FNL naar Opwekking 2022” in. Zo hebben wij jouw gegevens. 

Nu is je opgave compleet. 
 
Mocht je je tieners graag willen opgeven, maar dit financieel moeilijk te dragen is voor jullie 
als gezin, voel je dan vrij om contact op te nemen met Bryan Haboldt 
(bryan.haboldt@sjaloomheerhugowaard.nl). We gaan dan samen kijken naar een oplossing.  
 
Tot slot  
Namens het team van jeugdleiders kan ik jullie alvast vertellen dat wij er ontzettend veel zin 
in hebben. Opwekking is een mooie kans voor de groep om hechter te worden. Daarbij biedt 
het veel mogelijkheden om persoonlijk opgewekt te worden. We hopen en bidden voor 
mooie doorbraken!  



Vragen 
Heeft u vragen m.b.t deze brief, de voorbereiding of iets anders neem dan contact op met 
Bryan Haboldt (bryan.haboldt@sjaloomheerhugowaard.nl) 
 
Namens de jeugdleiders, 
 
Bryan & Kelly Haboldt  

Bijlage: Checklist (Wat mee te nemen) 
De lijst hieronder spreekt voor zich, we willen echter extra benadrukken dat iedereen 
verantwoordelijk is voor zijn eigen campingstoel, bord, bestek, beker en theedoek. Het gaat 
heel lastig eten worden zonder (denk er ook even aan dat je je naam op je spullen zet)! 

Let erop dat als je evt. medicatie gebruikt, je dit niet vergeet en goed opbergt en evt. je 
jeugdleider hierover informeert.   

Essentieel Handig 
Bijbel  Tentzeil 

Inschrijfformulier van Opwekking  
+ ID-kaart 

Extra haringen 

Tent Pleisters 
Slaapzak Luchtpomp (let op: geen stroom) 

Warme pyjama  Reinigingsdoekjes 
Lakens Rugzakje 
Kussen Hamer 

Luchtbed Powerbank (voor je telefoon) 
Bord Binnen- en buiten-spellen  

Bestek Vuilniszak/ kleedje om op te zitten 
tijdens de sing-in 

Beker/ kopje 
 

Campingstoel 
 

Theedoek 
 

Handdoeken  
 

Toiletartikelen, zoals: DEO, tandenborstel, 
tandpasta, zeep, washandjes, kam/borstel 

Voorbereid op het weer 

Zaklamp Regenpak of paraplu  
Drinkflesjes (overal op het terrein zijn 
watertappunten om je flesje opnieuw te vullen) 

Thermo kleding (voor evt. koude 
nacht)  

Mobiel + lader  Warme sokken/ schoenen  
Zakgeld Wegwerpponcho  
Vuilniszak voor de vuile was Zonnebrandcrème  

Zonnebril  
 
 


