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Beachadventure Camperduin

Leuk dat je meedoet met het Beach Adventure camp in Camperduin! Het belooft letterlijk en figuurlijk
weer een spetterende zomer te worden met te gekke activiteiten in en rondom het water. Denk hierbij
aan brandingraften, survival games, surfen en bodyboarden. Alle ingrediënten voor een onvergetelijke
zomervakantie zijn aanwezig!

Aankomst en vertrek
Dit jaar doen we elke dag aan Kiss & Ride bij het brengen en ophalen. Dit betekent dat kinderen om
10:00 op de rotonde afgezet worden door ouders/verzorgers en zich daarna aanmelden bij de tafel
van hun kamp. Een instructeur neemt ze dan mee naar de locatie van het kamp. Kinderen kunnen
om 16:00 bij de rotonde ook weer opgehaald worden. Gelukkig is het dit jaar ook weer mogelijk om
eerst te parkeren en dan samen je aan te melden voor het kamp. We beginnen vanaf de rotonde
maar als ouder/verzorger ben je uiteraard welkom om vanaf ons paviljoen Laguna beach onder het
genot van een bakje koffie of thee naar het kamp te kijken. Daar kunnen wij eventuele vragen dan
ook gelijk beantwoorden.

Dagkamp
Het dagkamp vindt plaats van maandag t/m vrijdag van 10:00 – 16:00 in Camperduin bij Laguna
Beach.
Het adres voor de kiss & ride is:
Heereweg 407
1871GL
Camperduin.
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Afsluiting van de week
Vanaf een uurtje of 14:30 zullen we met de kinderen nog een afsluitende activiteit doen, alle ouders
zijn dan uiteraard van harte welkom om te komen kijken. We sluiten af om 15:45 en zullen om 16:00
samen naar de rotonde lopen.

De hoofdinstructeur:
Dennis, is een echte Noord-Hollander, rustig, niet druk te
krijgen en alles is best. Maar alles is vooral heel leuk met
Dennis. Dennis maakt namelijk overal een spelletje van
en zijn vrolijke glimlach en positieve uitstraling werken
ontzettend aanstekelijk! Een week op het strand met
Dennis is een week die niet stuk kan. Gegarandeerd
plezier in de zee, op het strand en in de duinen.

Wat neem ik mee naar het strand?
Wij zorgen voor al het materiaal en de wetsuits. Je hoeft dus alleen zwemkleding, een handdoek,
zonnebrand, eventueel een warme trui, drinken en tussendoortje(s) mee te nemen. De lunch is
inbegrepen. We zorgen dat er tijdens de lunch genoeg drinken aanwezig is.

Heb je nog vragen en staan ze hier niet tussen? Neem gerust even contact met ons op!
E-mail: info@djus.nl
Telefoon: 0725092773
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