Moio Beachcamp 2022
Beste ouders/ verzorgers en deelnemer!
Super tof dat je je hebt aangemeld voor het Moio Beachcamp! 4 dagen lang genieten van strand en zee.
Jij gaat een leuke en uitdagende week tegemoet met veel nieuwe ervaringen en nieuwe vrienden! Iedere
dag zetten we voor jou een gevarieerd programma klaar, waarbij we rekening houden met de
omstandigheden. Iedere dag heb je wel een cool spel op het strand en een uitdagende activiteit op zee.
Staan er grote golven, dan gaan we Surfen! Zijn er geen golven, dan springen we met de hele groep van de
Supersup het water in. Onthoud goed wat je allemaal doet deze week, want op de laatste dag heb jij al
deze vaardigheden nodig voor de ultieme watersport challenge.
Om goed voorbereid te zijn op het Beachcamp, helpen we je alvast op weg met de volgende punten.
Zet je rugtas nu alvast klaar, en pak de volgende spullen in:
• (sport)kleding waar je makkelijk in kunt bewegen
• Zwemkleding
• Handdoek
• Slippers
• Pet en zonnebril
• Zonnebrandcrème
• Droog en schoon setje kleding (ondergoed, T-shirt en broek)
• Jas/trui voor eventuele weersomslagen (lange (trainings)broek bij slecht weer)
• Kopie verzekeringsbewijs (in de tas van de deelnemer)
• Medicatie (indien nodig)
Je kunt het volgende van ons verwachten:
• Dagelijks een gevarieerde warme lunch
• Fruitsnack in de middag
• Water/limonade gedurende de dag
• Beachcamp verrassing
• Beachcamp diploma
• Een hele dag vol leuke en uitdagende activiteiten
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Het programma!
We vragen je om op maandagochtend tussen 09:30 en 09:45 aanwezig te zijn, mocht jij of je ouders nog
vragen hebben, kunnen jullie die dan stellen.
Het programma van de dagen ziet er als volgt uit:
09:15 De instructeurs beginnen met opbouwen, vanaf dan kan je ons komen helpen!
09:45 Alle deelnemers verzamelen in of voor de tent zodat we kunnen starten
10:00 Start ochtendprogramma
11:30 Warme lunch
12:00 Vrije tijd
12:30 Start middagprogramma
16:00 Afsluiting van de dag, de instructeurs zijn zeker tot 16:30 aan het afbouwen, je kan dus iets langer
blijven om ons te helpen.
•

Zorg dat je op tijd bent! Dan kunnen we snel van start en hebben we de hele dag voor de
activiteiten. Indien je toch niet zo goed uit je bed kon komen, of er een andere reden is dat je later
bent, zou je ons dan telefonisch op de hoogte willen stellen?
Telefoonnummer: 0117-392180

•

Voor de ouders/verzorgers: Het is mogelijk om de kinderen vanaf 09:15 te brengen en tot uiterlijk
16:30 op te halen. Mocht het een keer niet lukken om op tijd te zijn met brengen of ophalen. Geef
dit aan bij 1 van de instructeurs of stel ons telefonisch op de hoogte.
De veiligheid van de deelnemers staat voorop, we laten daarom de kinderen niet zelfstandig naar
huis toe gaan. Mag jij wel zelfstandig naar huis, dan kan je dit op maandag aangeven bij 1 van de
instructeurs.

•

•
•
•

In geval van zeer slecht weer wijken wij met de activiteiten uit naar Sportcentrum Cadzand. Je
wordt hiervan op de hoogte gesteld per telefoon/sms zodat je weet waar je naar toe moet.
Alle activiteiten worden begeleid door ervaren instructeurs van Moio Adventure.
Je gaat iedere dag het water op, maar ook heb je iedere dag een activiteit op het strand, neem dus
al je kleding mee!

Betaling
In mei ontvang je via email een link met verdere informatie om het Beachcamp te betalen. Tot die tijd ben
je al wel ingeschreven, maar zodra er betaald is, is alles definitief.
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Contactgegevens
T: 0117-392180
W.: www.moio.nl
E.: info@moio.nl
A: Vlamingpolderweg 3A, 4506 HZ, Cadzand-Bad.
Parkeerplaats Moio Beach
Adres: Vlamingpolderweg 11, 4506 HZ Cadzand
Volg de Vlamingpolderweg totdat u, in de bocht aan de
duinkant, de parkeerplaats ziet. Vanaf de parkeerplaats
volgt u de bewegwijzering richting het pad over de duin
naar Moio Beach.
Van 1 april tot 1 oktober betaald parkeren.
Je mag niet over de duinen rijden, dus rijdt nergens
omhoog. Indien ze staan te controleren levert dat een
fikse boete op helaas.
Mocht je nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op.
Team Moio Beach
Ricardo Loof
Dirk van Gilst
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