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Laatste informatie voor het surfkamp

Leuk dat je meedoet met het surfkamp in Camperduin! Het wordt
letterlijk en figuurlijk een fantastische week met te gekke activiteiten in
en rondom het water. Afhankelijk van de omstandigheden zullen we elke
dag surfen aan de hand van het Quiksilver leerboek, zodat je na een
week zelfstandig een golf kunt uit surfen. Als je al ervaring hebt met
surfen gaan wij ervoor zorgen dat je progressie boekt! Daarnaast gaan
we ook veel andere toffe activiteiten doen zoals longboarden,
bodyboarden en raften. Alle ingrediënten voor een geweldig zomerkamp
zijn dus aanwezig!

Slaap je tijdens het kamp thuis? (dagkamp)
Dan word je verwacht van maandag t/m vrijdag om 10.00 uur bij de
rotonde in Camperduin (kiss&ride). Dagelijks kan je hier ook weer
opgehaald worden om 16:00. Dit is een kiss & ride en dus geen
parkeerplaats (parkeren kan op de parkeerplaats bij Heereweg 332)

Zie bovenstaande plattegrond om te weten waar je vanaf de kiss & ride
naar toe moet. Je kunt navigeren naar Heereweg 407, 1871 GL
Schoorl (zie locatie op Google maps) dan kom je exact op de kiss &
ride.
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Blijf je slapen bij ons?
Je wordt op maandagochtend om 10:00 met al je spullen (zie paklijst)
verwacht bij ons surfhostel/ Beachhouse.
Op vrijdag om 16.15 kan je op dezelfde locatie weer opgehaald
worden.
Wij zullen elke dag gezamenlijk van het
surfhostel naar de activiteitenlocatie
fietsen. Zorg dus dat je een fiets huurt
of meeneemt.
Als je blijft slapen bij ons, dan zien we
je graag bij ons surfhostel in petten. Je
kan navigeren naar Korfwaterweg 1,
1755 LB Petten (zie locatie op Google
maps).
De blauwe pijlen geven aan vanaf
welke kant je komt aanrijden.
Bij de gele ster word je opgevangen
zodat je de spullen uit de auto kan
laden (Parking beach).
Je loopt vervolgens ongeveer 75 meter
richting de rode ster met al je spullen.
Hier staan een aantal instructeurs te
springen om jou te ontvangen.
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Wat moet ik allemaal mee?
Als je wel blijft slapen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toilette artikelen
Zwemkleding
Zonnebrand
Kleding ((regen)jas, broek, shirt,
trui onderbroek, sokken etc.
Sportgympen en slippers
Handdoeken en badlaken
Evt. medicijnen
Kussen en kussensloop
Slaapzak
Pyjama
Verzekeringspas/ gegevens
Goede fiets (Mits je een fiets
huurt)

Als je niet blijft slapen
•
•
•
•
•

Zwemkleding
Handdoek
Dichte gympen
Evt. warme trui
Evt. extra drinken

Zijn er nog meer belangrijke dingen die ik moet weten?
- Zorg ervoor dat je een apart tasje met zwemspullen meeneemt als je
op maandag op kamp komt (als je blijft slapen).
- Wij regelen wetsuits en andere materialen voor de kinderen tijdens de
activiteiten.
- Bij de overnachting is het ontbijt en het avondeten inbegrepen.
- Wij zorgen voor de lunch en een tussendoortje
- Als wij op de hoogte zijn van allergieën, dan houden we hier rekening
mee.
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Contact
-

Bezoekadres: Lagunabeach paviljoen
Heereweg 411, 1871 GL Schoorl
Tel. 0725092773
Mail: info@djus.nl

Als je nog een vraag hebt die niet in deze brief staat, neem dan gerust
contact met ons op.
Wij kijken er enorm naar uit om jullie over een aantal dagen te
ontvangen en hebben onwijs veel zin in het kamp!

Tot dan!
Team Zomerkampen van De Jongens uit Schoorl
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