Betreft: Moio 12+ Camp 2019
Beste ouders, verzorgers, voogd,
Middels deze brief brengt Moio Beach u op de hoogte over het verloop van het Moio 12 + van 3
dagen waar u een deelnemer voor heeft aangemeld.
Tijdens het 12+ Camp maken de deelnemers kennis met vele Beach- en Funsports in het water en op
het strand. Elke dag wordt een variërend programma samengesteld dat is aangepast op de
weersomstandigheden van die dag. Dit betekent een uitdagende leuke week met veel nieuwe
indrukken en ervaringen. Voor veel deelnemers is het een erg inspannende week. Om goed
voorbereid te zijn en de groep tot een geheel te behouden maken wij u graag attent op de volgende
punten.
▪
▪
▪
▪

▪

▪

De dag start om 9:30 uur, onze instructeurs staan vanaf 9:00 uur gereed om de jeugd op te
vangen op het strand.
De eerste dag is het belangrijk dat u ruim op tijd aanwezig bent (8:45), zodat we genoeg tijd
hebben om af te rekenen.
De dag eindigt om 16:30 uur (een kleine uitloop hierin is mogelijk), de deelnemers worden
tussen 16:30 en 17:00 uur opgehaald of gaan zelfstandig naar huis indien dit is aangegeven.
In geval van zeer slecht weer wijken wij met de activiteiten uit naar Sportcentrum Cadzand. U
wordt hiervan op de hoogte gesteld per telefoon/sms zodat u uw kind(eren) op de juiste
plaats op kunt halen.
We stellen het zeer op prijs dat de deelnemers op tijd worden gebracht en ook weer
opgehaald op de afgesproken locatie. Indien u onverhoopt verhinderd bent, stelt u ons
telefonisch op de hoogte, nummers vindt u onderaan deze brief. Na 17:00 is er geen toezicht
meer op de kinderen.
Alle activiteiten worden begeleid door ervaren instructeurs van Moio Adventure.

De kampweek is inclusief:
▪ Dagelijks gevarieerde warme lunch
▪ Fruitsnack in de middag
▪ Water/Limonade gedurende de dag
▪ Verrassingsactiviteit

De volgende zaken kunt u inpakken tijdens de kampweek:
▪ Bad-/zwemkleding
▪ Handdoek
▪ Pet/zonnebril
▪ Zonnebrandcrème
▪ Droog T-shirt
▪ Jas/trui voor eventuele weersomslagen
▪ Kopie verzekeringsbewijs (in de tas van de deelnemer)
▪ Medicatie (indien nodig)
▪ Eventueel geld voor een ijsje na het kamp (we doen dit niet meer na de lunch).
Locatie:
Moio Beach:
Navigatieadres: Vlamingpolderweg 3a, 4506 HZ, Cadzand-Bad. Parkeren is mogelijk op de parking bij
duinovergang 10 á €4,00 per auto per dag of €1,00 per uur.
Bij binnen rijden van Cadzand-Bad, komend vanaf Cadzand-Dorp, slaat u rechts af onder aan de duin
(bij hotel de Blanke Top) . Na 500 m vindt u de parkeerplaats links in de bocht bij duinovergang 10.
Deze duinovergang leidt u direct naar Moio Beach.
Mocht u nog vragen of onduidelijkheden hebben, neem gerust contact met ons op.
Moio Beach
Ted Janssens, Marco Scherbeijn & Ube van der Zee
T: 0117-392180
W.: www.moio.nl
E.: info@moio.nl

