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The Strand  activiteiten aanbod 2016

Kantoor : Kantoor Noordwijk “The Strand”
Uw contactpersoon : Skicentrum Hillegom
Telefoon : 0252-428422  
E-mail : info@the-strand.nl 
Website: www.the-strand.nl

Organisatie: Pro-Motion Sport & Adventure B.V. 
Adres: Postbus 145   

2150 AC Nieuw-Vennep
BTW: NL8073.64.289.B.01 
IBAN: NL 71 INGB 067 65 05 260 
BIC: INGBNL2A
KVK: 33208695

Wij hebben unieke sportieve activiteiten geselecteerd voor de kust, het water, de stad en de groene 
omgeving. Zo kun je eenvoudig een leuk en sportief uitje boeken. Ook ben je verzekerd van 

professionele begeleiding. Wij bieden zowel groepsarrangementen aan vanaf 12 personen en 
individuelen activiteiten voor hele jaar. Als door weersomstandigheden de gereserveerde activiteiten 
niet kunnen doorgaan proberen we in overleg een alternatief programma samen te stellen. Bij onze 

partners zijn diverse zalen beschikbaar waar we de verschillende binnen activiteiten kunnen 
plaatsvinden. De Duinstepsafari, Oriëntatietochten en de Crosscountry laten we in principe altijd 

doorgaan omdat hoe slechter het weer hoe groter de uitdaging.

Deze zomer biedt  “The Strand”  weer een mix van verschillende leuke strandactiviteiten aan…
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Strand Disc Golf
Disc Golf is een frisbeevariant van golf. De speler moet een bepaald traject in zo min 
mogelijk worpen afleggen. Het doel is om de frisbee tegen de ‘disc catcher’ aan te 
gooien, zodat de frisbee in de korf valt. Waar komt de wind vandaan en waar staat je 
target? Strand Disc golf is leuk voor jong en oud!
Tijdsduur: 1,5 uur
Minimum aantal deelnemers: 12 personen
Activiteit inclusief: frisbee, disc catcher en pionnen
Kosten van de activiteit: € 23,95 per persoon

Ultimate Frisbee
Ultimate Frisbee is het strandspel voor iedereen! Twee teams strijden om de 
overwinning door te scoren met een frisbee. Een team van minimaal 5 spelers speelt 
op een veld van circa 40 meter bij 20 meter. 
Tijdsduur: 1,5 uur
Minimum aantal deelnemers: 12 personen 
Activiteit inclusief: instructeur, frisbee, pionnen en lintjes
Kosten van de activiteit: € 23,95 per persoon

Beachgolf / Beachgolf By Night
Een combinatie van golf en midgetgolf, maar dan toch net iets anders! Op het strand 
staan diverse holes uit en het is de bedoeling om in tweetallen de 10 diverse banen 
van ongeveer 20 meter lang af te gaan. Elk tweetal heeft een strand golfclub en een 
balletje. Het is mogelijk om de activiteit ‘s avonds plaats te laten vinden.
Tijdsduur: 1,5 uur
Minimum aantal deelnemers: 12 personen
Activiteit inclusief: instructeur en materialen
Kosten van de activiteit: € 23,95 per persoon

Beachvolleybal
Dé strandsport die voor iedereen toegankelijk is. Je staat met je voeten in het zand 
en je handen in de lucht. Laat spectaculaire acties zien op het strand! Bij 
Beachvolleybal draait het om snelheid, balgevoel en plezier! We kunnen dit spel in 
toernooivorm aanbieden en tevens is het heel goed te combineren met een andere 
activiteit op het strand.
Tijdsduur: 1,5 uur
Minimum aantal deelnemers: 12 personen 
Activiteit inclusief: instructeur, volleybalnet, volleybal
Kosten van de activiteit: € 23,95 per persoon

Strand activiteiten                                 Actief
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Zandsculpturen
Bouwvakkers, fine tuners, strandjutters en waterdragers zijn de bouwstenen voor een 
fantastisch sculptuur. Puur alleen een zandkasteel is natuurlijk te eenvoudig. De teams 
hebben 10 minuten de tijd voor een overleg, een taakverdeling, het kiezen van een 
thema en het maken van een plan van aanpak. De sculptuur moet uiteindelijk een 
zichtbaar verhaal vertellen. Welk team kan dit verhaal het beste verkopen aan de groep 
en instructeur? 
Tijdsduur: 1,5 uur
Minimum aantal deelnemers: 12 personen
Activiteit inclusief: instructeur en materiaal
Kosten van de activiteit: € 23,95 per persoon

Zee Vlotbouwen
Tijdens het vlotbouwen worden teams op de proef gesteld om een vlot te bouwen. Met 
behulp van touwen, palen en tonnen moet het team een ontwerp bedenken dat sterk 
genoeg is voor de zee! Na het bijspijkeren van de knooptechnieken bouwt elk team een 
stevig ‘zeewaardig’ vlot. Tijdens deze activiteit wordt het bouwkundig inzicht van de 
teams sterk op de proef gesteld. Het leukste onderdeel is het vlot testen op de zee. 
Tijdsduur: 1,5 uur
Minimum aantal deelnemers: 12 personen 
Activiteit inclusief: instructeur, bouwmateriaal, zwemvest, wetsuit en peddels.
Kosten van de activiteit: € 35,00 per persoon

Bamboestieken
Bamboestieken is een fantastische, creatieve en vooral verslavende activiteit! Met 
bamboestokken en elastiek is het tijd voor knutselen op een hoger niveau. Op basis van 
een aangewezen thema of in teamverband een constructie maken die je ook moet 
presenteren aan een andere team. Beleef gegarandeerd plezier en een prettige 
samenwerking!
Tijdsduur: 1,5 uur
Minimum aantal deelnemers: 12 personen 
Activiteit inclusief: instructeur en materialen
Kosten van de activiteit: € 23,95 per persoon

Sterrenslag
Wij organiseren deze zeskamp op het strand van Langevelderslag. Onder tijdsdruk moet  
het team een gevarieerd parcours met ludieke spelletjes en behendigheids-opdrachten 
doorlopen. Onderdelen van de sterrenslag zijn o.a.: Parachute bal, touwtrekken, lopen 
in de funslang,  loopski’s, super zaklopen en het vliegend tapijt. De sterrenslag zal 
worden afgesloten met een sumoworstel wedstrijd.
Minimum aantal deelnemers: 20 personen
Tijdsduur: 1 uur
Activiteit inclusief: instructeur en materialen 
Kosten van de activiteit:  € 17,50 per persoon

Strand activiteiten                   Teambuilding
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Zeskamp
Tijdens deze activiteit ga je op een sportieve manier de strijd met elkaar aan. Een 
activiteitenfestijn voor jong en oud! Perfect voor een gezellige familiedag of als 
bedrijfsuitje. De zeskamp kan bestaan uit: beachvolleybal, touwtrekken, een estafette 
race, beach baseball, ultimate frisbee, flag football en beach soccer.
Tijdsduur: 2 uur
Minimum aantal deelnemers: 12 personen
Activiteit inclusief: materialen 
Kosten van de activiteit: € 23,95 per persoon

Branding Kayakken
Beleef de enorme ruimte en het wisselende wateroppervlak, jij bent de stuurman! Je 
wordt voorbereid op het droge om daarna onder begeleiding het water op te gaan. 
Wetsuit en zwemvest aan en je bent klaar voor de Noordzee. Eenmaal door de branding 
heen gepeddeld is er niets mooier dan terug surfen op een mooie golf!
Tijdsduur: 1,5 uur
Minimum aantal deelnemers: 12 personen 
Activiteit inclusief: helm, wetsuit en zwemvest
Kosten van de activiteit: € 35,00 per persoon

Brandingraften
Bij brandingraften gaat het om teamwork met ieder een eigen taak. Trotseer met je team 
de branding. Ga de strijd aan met de golven en bundel de spierkrachten aan boord om 
door de branding heen te peddelen!  Eenmaal door de branding heen gebuffeld, is het 
wachten op een mooie golf om vervolgens op een golf richting het strand terug te keren. 
Mocht de branding minder hoog zijn dan hebben we genoeg andere leuke activiteiten om 
uit te voeren op het water.
Tijdsduur: 1,5 uur
Minimum aantal deelnemers: 12 personen 
Activiteit inclusief: helm, wetsuit en zwemvest
Kosten van de activiteit: € 35,00 per persoon

Powerkiten/Vliegeren
Powerkiten is de ultieme krachtsverhouding met moeder natuur. Met een groot scala aan 
vliegers en lijnen voor windkracht 2 tot 7, is het met elke wind een avontuur. Jong (vanaf 
8 jaar) en oud worden begeleid door ervaren instructeurs en kunnen de ultieme 
beproeving aangaan. Houd vast en laat je door het zand slepen! 
Tijdsduur: 1,5 uur
Minimum aantal deelnemers:  12 personen
Activiteit inclusief: instructeur en materialen
Kosten van de activiteit: € 27,50 per persoon

Strand activiteiten                             Extreme
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Korren Zeevissen 
Een "kor" is een visnet zoals dat overal door vissersvaartuigen wordt gebruikt. Wij 
gebruiken een klein kornet gemaakt dat vanaf het strand gebruikt kan worden. Het 
net is 2½ meter breed en 4 meter lang in combinatie met schepnetten.
Er wordt vanaf het strand met een scheerbord gewerkt. Door het scheerbord scheef 
door het water te trekken, scheert dit vanaf het strand in zeewaartse richting. Aan 
het scheerbord zit een touw van 100 meter lengte bevestigd waaraan door de 
deelnemers van de excursie getrokken dient te worden. Naast de grote aantallen 
garnalen kun je daarbij denken aan krabben, platvis, kwallen, zandspiering, 
heremietkreeft en zeesterren. Van de vangst wordt ter plekke een "aquarium" 
gemaakt zodat iedereen de levende dieren eens van dichtbij kan zien. Vooral voor 
kinderen is dit een unieke belevenis, het is steeds weer spannend om te zien wat er 
uit het water tevoorschijn komt.
Minimum aantal deelnemers: 12 personen
Tijdsduur: 1,5 uur
Activiteit inclusief: instructeur en materialen 
Kosten van de activiteit:  € 23,95 per persoon

De Piratenschat
Nederzandt was de plaats waar vroeger de piraten dronken werden en hun buit 
verstopten. De Piratenschat is een spel vol spanning en avontuur. Er worden 
groepjes van ongeveer 5 à 6 piraten bij elkaar gezocht. De teams gaan hun schat 
(een kistje met goud, geld en juwelen) verstoppen. Rond de strandplaats 
Nederzandt worden de schatten begraven in het duin of op het strand. Om de schat 
terug te vinden moet er een schatkaart gemaakt worden. De kaarten worden 
gewisseld van team en we gaan op zoek naar de buit!
Minimum aantal deelnemers: 12 personen
Tijdsduur: 1,5 uur
Activiteit inclusief: instructeur en materialen 
Kosten van de activiteit:  € 12,50 per persoon

Strand activiteiten                           Kinderen
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Bos en duingebied activiteiten
Boogschieten
Boogschieten is een spannende activiteit voor iedereen, je leert alles over de boog en mag 
het natuurlijk ook zelf uitgebreid proberen. Onder leiding van een professionele instructeur 
wordt er tussentijds aan de techniek en schiethouding gewerkt. 
Minimum aantal deelnemers: 12 personen
Tijdsduur: 1,5 uur
Activiteit inclusief: instructeur en materialen 
Kosten van de activiteit: € 27,50 per persoon

Crosscountry op de Mountainbike, begeleid
Het duingebied van Noordwijk leent zich uitstekend voor een speciaal en avontuurlijk 
mountainbike avontuur. In het duingebied ligt een prachtig uitdagend parcours.  Tijdens 
het fietsen krijg je uitleg over de fiets en diverse technieken om het mountainbiken snel op 
te pakken. Een activiteit die uitstekend te combineren is met strandactiviteiten.
Minimum aantal deelnemers: 12 personen
Tijdsduur: 1,5 uur
Activiteit inclusief: mountainbike en helm
Kosten van de activiteit: € 29,95 per persoon

Duinstepsafari, begeleid
De Duinstepsafari is een verrassende tocht door de duinen en het bos op een step. Zo kun 
je op een wel heel bijzondere manier de Noordwijkse duinen ervaren. De tocht wordt 
afgelegd aan de hand van een routekaart. De Duinstepsafari kun je desgewenst uitbreiden 
met een strandactiviteit. De steppen zijn geschikt vanaf 8 jaar. 
Minimum aantal deelnemers: 12 personen
Tijdsduur: 1 - 1,5 uur
Maximaal aantal steps: 40 
Kosten van de activiteit: € 12,50 per persoon  

Oriëntatietochten, begeleid
Verdwaald in het bos of vastgelopen op het strand? Je hebt vaardigheden in navigatie en 
kaartlezen nodig om in onbekend terrein de weg terug te vinden. Door middel van kompas 
schieten, situatieschetsen en passen lopen moet dat lukken! Daarnaast kunnen er 
onderweg vragen en opdrachten gemaakt worden. Teams kunnen onderling tegen elkaar 
strijden. Tussen de 5 à 6 personen per groep wordt geadviseerd.
Minimum aantal deelnemers: 12 personen
Tijdsduur: 2,5 uur
Activiteit inclusief: twee kompassen en één opdrachtformulier per groepje
Kosten van de activiteit: € 12,50 per persoon

Reflectortocht
Een spannende en griezelige speurtocht in het donkere bos. Zoek ‘s avonds met behulp van 
je zaklamp de reflectoren in het bos en vind je weg terug naar veiligheid. Graag eigen 
zaklamp meenemen. Start bij de Stayokay hostel in Noordwijk.
Tijdsduur:  45 minuten speuren
Kosten van de activiteit: € 2,50 per persoon
Mogelijkheid om een medewerker erbij te huren voor griezel effecten: € 125,- per 
instructeur
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Polder en water activiteiten

Poldersurvival
Met grote rubberboten, touwen en uitdagende teamopdrachten bezorgen wij 
deelnemers een onvergetelijke middag. Iedereen is samen met zijn team de hele dag 
verantwoordelijk voor zijn eigen legerboot. Er worden opdrachten uit, op of vlakbij de 
boot georganiseerd. Dat kan bijvoorbeeld abseilen vanaf een brug of een low rope 
parcours zijn. Iedereen doet er alles aan om samen met zijn teamgenoten een zo'n 
hoog mogelijke score te behalen. Samenwerking is hierbij de sleutel tot succes. 
Minimaal aantal deelnemers: 12 personen
Activiteit inclusief:  boten en een eenvoudige lunch 
Tijdsduur: circa 6 uur
Kosten van de activiteit:  € 55,- per persoon

Poldersafari
Een afwisselende gemotoriseerde vaartocht met commandoboten van het 
Nederlandse leger. Tijdens de vaartocht ziet u de verschillende stadia van het weide 
en veen gebied. Deze grote variatie biedt leefruimte voor allerlei planten en 
dieren. Met deze commando boten kom je op de mooiste plekjes en smalste slootjes. 
Ook in de steden als Amsterdam, Haarlem en Leiden organiseren we leuke vaar 
programma’s. De poldersafari is in heel Nederland mogelijk en wij komen graag met 
de boten naar jouw gebied dat je zou willen verkennen.  Een leuke uitbreiding in de 
tocht is de luxe picknick mand met lekkere broodjes, zoetigheid, drankjes en pittige 
snacks. Onze sport instructeurs begeleiden de tocht.
Minimaal aantal deelnemers: 12 personen, 6/8 personen per boot.
Activiteit inclusief:  boten met 8 pk Mercury buitenboord motor 
Maximum 20 km per uur - geen vaarbewijs nodig
Tijdsduur: circa 6 uur
Kosten van de activiteit:  € 75,- per persoon
Inclusief eenvoudige Picknick
Locaties oa, Haarlem, Amsterdam en Leiden.

Polder kanotocht
Met diverse soorten kano’s of raftboten rustig peddelen tussen de bollenvelden in de 
bollenstreek of op het Oosterduinse meer in Noordwijkerhout. Wij brengen de kano's 
of boten op de door u gekozen locatie in de bollenstreek. De Otter van Spreu is een 
opblaasbare 4 persoons wildwater raftboot.
Minimaal aantal deelnemers: 12 personen
Kosten van de activiteit:  € 25,- per persoon
Tijdsduur: circa 4 uur
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School Specials
Speciaal voor school groepen heeft “The Strand”  een aantal  wisselprogramma’s 
samengesteld. De groep wordt in twee verdeeld en na 45 minuten zal er van activiteit 
gewisseld worden.  Min. aantal deelnemers: 25 personen

Brandingraften en volleyballen 
45 minuten brandingraften (met begeleiding)
45 minuten volleyballen (zonder begeleiding)
Tijdsduur: 1,5 uur (wisselen van activiteit na 45 minuten)
Kosten van de activiteit: € 22,50 per persoon.  Extra half uur: + € 5,00 per persoon

Brandingkajakken en volleyballen
45 minuten brandingkajakken (met begeleiding)
45 minuten volleyballen (zonder begeleiding)
Tijdsduur: 1,5 uur (wisselen van activiteit na 45 minuten)
Kosten van de activiteit: € 22,50 per persoon.  Extra half uur: + € 5,00 per persoon

Powerkiten en volleyballen
45 minuten powerkiten (met begeleiding)
45 minuten volleyballen (zonder begeleiding)
Tijdsduur: 1,5 uur (wisselen van activiteit na 45 minuten)
Kosten van de activiteit: € 20,00 per persoon.  Extra half uur: + € 5,00 per persoon

Boogschieten en volleyballen
45 minuten boogschieten (met begeleiding)
45 minuten volleyballen (zonder begeleiding)
Tijdsduur: 1,5 uur (wisselen van activiteit na 45 minuten)
Kosten van de activiteit: € 15,00 per persoon.  Extra half uur: + € 5,00 per persoon

Mountainbike en volleyballen
45 minuten mountainbiken (met begeleiding)
45 minuten volleyballen (zonder begeleiding)
Tijdsduur: 1,5 uur (wisselen van activiteit na 45 minuten)
Kosten van de activiteit: € 25,00 per persoon.  Extra half uur: + € 5,00 per persoon

Huur sportmateriaal
Voor scholen bestaat de mogelijkheid om materialen te huren en zelf een uitdagende 
sportdag te organiseren. Zo hebben de grote competitie funbag (twee funslangen, twee 
vliegende tapijten, twee 4 persoons loopbroeken, twee 4 persoons skippyzakken, voet 
volleybalnet en een touwtrektouw) en kunnen raftboten of kano's gehuurd worden. 
Prijzen op aanvraag.
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Personal Power Events
Waar wij ons in de sport vaak focussen op puur alleen de fysieke training, zijn wij bij ‘The 
Strand’ ons de laatste jaren gaan oriënteren op het gebied van mentale kracht training. Met   
onze jarenlange ervaring in gevechtsporten hebben wij een grote bewondering voor 
de Shaolin monniken. Zij groeien op met deze mentale kracht en controle daardoor zijn zij 
in staat tot bijzondere sportprestaties. In de topsport is het normaal dat sporters mentaal 
worden gecoacht om de juiste mindset te creëren voor een wedstrijd. Wij laten zien dat dit 
voor iedereen toegankelijk is.

Workshop Mind Fitness
Altijd al meer willen weten hoe hypnose en NLP werkt?  Dit is een leuke interactieve 
workshop waar je je kan laten verrassen door je eigen mindpower.  Hoe krachtig is jouw 
brein? Ben je wel nieuwsgierig hoe hypnotiseerbaar je bent? Mind Fitness is een leuke 
workshop waar je vele technieken leert die jij kan toepassen om je eigen gemoed toestand 
te bepalen. Is jouw mind je beste vriend of je grootste vijand? Ben je bang in het donker of 
heb je last van hoogtevrees? Heb je angst voor spinnen of vind je eng voor een groep te 
spreken? Nu zal je er achter komen waar dat gevoel vandaan komt. Laat je verbazen en 
inspireren!
Minimum aantal deelnemers: 8 personen Maximum: 20 personen
Tijdsduur: circa 1,5 uur, inclusief: instructeur en benodigd materiaal
Kosten van de activiteit: € 24,95 per persoon

Workshop Zelfhypnose
Hypnose is hot!  Wilt u tijdens jouw bedrijfsuitje eens iets nieuws proberen met een 
eeuwenoud fenomeen? Laat u verbazen over hoe krachtig het onderbewustzijn is tijdens 
deze workshop. Het is een bijzondere bewustzijnstoestand. Dit is te vergelijken met 
‘opgaan’ in een spannende boek of film en je omgeving even helemaal vergeten. 
Hypnose is dan ook geen magie, het is een heel natuurlijk verschijnsel. 
Minimum aantal deelnemers: 8 personen Maximum: 20 personen
Tijdsduur: circa 1,5 uur, inclusief: instructeur en benodigd materiaal
Kosten van de activiteit: € 24,95 per persoon

Workshop Leer Hypnotiseren
Is hypnose iets dat je interesseert, fascineert of nieuwsgierig maakt? Zonder in het bezit te 
zijn van een speciale gave, leer je om een hypnotische trance bij jezelf of bij een ander te 
laten ervaren. Tijdens deze workshop zal je gaan ontdekken wat hypnose echt is.
Minimum aantal deelnemers: 8 personen. Maximum:  20 personen
Tijdsduur: circa 1,5 uur, inclusief: instructeur en benodigd materiaal
Kosten van de activiteit: € 24,95 per persoon

Personal Coaching
Stoppen met roken, een angst overwinnen, een gezondere levensstijl of wil je meer 
zelfvertrouwen? Met onze persoonlijke begeleiding kunt u uw doelen bereiken.
Kosten van de activiteit: € 47,50 per uur

Mindfitness activiteiten
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Workshop Tai Chi
Tai Chi is een uit China afkomstige vorm van bewegen en mediteren tegelijk. De 
bewegingen bestaan uit vaste vormen, die langzaam, vloeiend en heel geconcentreerd 
worden uitgevoerd. Het doel van de bewegingen is om het lichaam volledig te 
ontspannen, zodat de ch'i, de innerlijke levensenergie, door het lichaam kan stromen. 
Mediteren is de geest tot rust brengen. Op deze manier kan Tai Chi bijdragen aan een 
gezonder en bewuster leven.
Minimum aantal deelnemers: 12 personen
Tijdsduur: circa 1 uur
Activiteit inclusief: instructeur
Kosten van de activiteit: € 24,95 per persoon

Workshop Yoga
Steeds meer mensen willen fit en gezond blijven. Yoga kan hiertoe bijdragen. Yoga 
leert mensen bewust te worden van hun spanningen en deze los te laten. Veel mensen 
hebben hierbij baat om tot meer rust en ontspanning te komen.
Minimum aantal deelnemers: 12 personen
Tijdsduur: circa 1 uur
Activiteit inclusief: instructeur en benodigd materiaal
Kosten van de activiteit: € 24,95 per persoon

Workshop Boksen
In deze workshop nemen we een kijkje in de vechtsport die wereldwijd het meest 
beoefend worden. U leert de beginselen van deze sport en de mentaliteit en discipline 
die er voor nodig is. Na deze workshop zult u zien dat deze sport meer inhoudt dan 
simpelweg stoten en trappen uitdelen.
Minimum aantal deelnemers: 12 personen
Tijdsduur: circa 1 uur
Activiteit inclusief: instructeur en benodigd materiaal
Kosten van de activiteit: € 24,95 per persoon

Workshop Sumo Worstelen
Bij Sumo Worstelen gaat het om snelheid, kracht en techniek. De twee deelnemers 
proberen elkaar zo snel mogelijk buiten de wedstrijdring - met een doorsnee van 
4,55 meter - te duwen, gooien of tillen. U snapt dat dit voor hilarische taferelen en 
lachwekkende acties zorgt bij de toeschouwers en deelnemers!
Activiteit inclusief: instructeur en benodigd materiaal
Tijdsduur: 1,5 uur
Kosten van de activiteit: € 250,- or de slappe lach zorgt

Workshop Events
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-12 activiteiten en huur materialen

Voor individuelen gasten en gezinnen hebben we leuke activiteiten samengesteld. 

Crosscountry op de Mountainbike
Het duingebied van Noordwijk leent zich uitstekend voor een speciaal en avontuurlijk 
mountainbike avontuur. In het duingebied ligt een prachtig uitdagend parcours. Op een 
bijgeleverd kaartje kunt u zien waar de routes zich in het duingebied bevinden.
Activiteit inclusief: mountainbike en helm
Fiets huur ATB hele dag € 22,50  ochtend of middag € 17,50

Fietsdagtocht 
De fietsdagtocht is een fietstocht door de bollenstreek met een gelegenheid om te 
stoppen bij bijzondere ondernemingen in deze streek. Tijdens de fietstocht kunt u een 
bezoekje brengen bij: Het Ford museum. Het Fietscafé van de Skipiste Hillegom. Lokale 
bierbrouwer Klein Duimpje en Landgoed Kasteel Keukenhof in Lisse.
Stadsfiets € 9,00 per dag
Kinderfiets € 6,75 per dag

Oriëntatietocht
Door middel van kompas schieten, situatieschetsen en passen lopen door het duingebied 
van Noordwijk. Daarnaast kunnen er onderweg vragen en opdrachten gemaakt worden. 
Teams kunnen onderling tegen elkaar strijden. Tussen de 4 à 6 personen per groep wordt 
geadviseerd.
Minimum aantal deelnemers: 4/6
Tijdsduur: 2,5 uur
Activiteit inclusief: twee kompassen en één opdrachtformulier per groep.
Kosten van de activiteit: € 5,00 per persoon

De Grote Competitie Funbag
Een tas vol met materialen voor een leuke zeskamp. Voor als je zelf de regie in handen wilt 
houden. In de Funbag vind je: twee funslangen, twee vliegende tapijten, twee 4 persoons 
loopbroeken, twee 4 persoons skippyzakken, voet volleybalnet en een touwtrektouw. 
Huur dag € 250,-
Leuk om er extra erbij te reserveren:
- legerbrancards € 50,00  
- opblaasbare skippybalken € 100,00
- Sumopakken € 100,00

Strand funbag
Zin om lekker te ravotten op het strand? The Strand Fun Bag is een tas met daarin allerlei 
spelmateriaal zoals een badmintonset, Jeu de boule,  een volleybal, een voetbal, beachbats 
en frisbees.
Huur dag €50,-
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Zomerse aanbieding

Actieve Stranddag voor individuelen
Voor maar € 15,-p.p. kun je vanaf 11:00 uur 's ochtends tot 15:00 uur 's 
middags sportief bezig zijn op het Noordzee strand bij het gezellige 
watersport centrum ‘The Strand’. Bij onze ‘hangout’ op het Langevelderslag 
strand zullen wij gezelligheid combineren met vele leuke strandspelen. Je 
mag vrijblijvend gebruik maken van de brandingkano’s, surfboards, 
bodyboards, beach golf en vliegers en je kunt gedurende de Actieve 
Stranddag deelnemen aan de georganiseerde activiteiten zoals garnalen 
vissen, beach soccer, beachvolleybal en ultimate frisbee.

Vanaf vrijdag 8 juli t/m zondag 4 september

Zomerse aanbieding voor groepen
5 uur lang sportief bezig zijn op het strand bij Langevelderslag,
inclusief een heerlijke picknick. De activiteiten zijn: raften, kanoën, 
strandgolf, powerkiten, sumoworstelen, en volleyballen.
Programma
10:00 – 12:00 uur activiteiten
12:00 – 13:00 uur lunchtijd
13:00 – 15:00 uur activiteiten

Minimum aantal deelnemers: 20 personen
Prijs: € 55,00 per persoon 
Alle activiteiten zijn begeleid

Winterse aanbieding voor groepen
5 uur lang sportief bezig zijn in het bos inclusief een geheel verzorgde lunch bij de Stayokay of 
Nederzandt. De activiteiten zijn: mountainbiken, hindernisparcours, boksworkshop en een 
mindfitness moment.

Programma
10:00 – 12:00 uur activiteiten
12:00 – 13:00 uur lunchtijd
13:00 – 15:00 uur activiteiten

Minimum aantal deelnemers: 20 personen
Prijs: € 55,00 per persoon 
Alle activiteiten zijn begeleid
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Roadshow 2016
Deze zomer zullen we weer met onze Roadshow op pad gaan. Een leuk instuif 
programma voor jong en oud. Speciaal voor onze partners die veel individuelen 
gasten hebben op de camping of in het hotel. Wij komen graag naar u toe om een 
leuke ochtend, middag of avond te organiseren. 

2 uur programma:
- Sterrenslag materiaal. Zoals funslang, vliegend tapijt, loopski’s en loopbroek
- Parachute volleybal
- Spellentas met jeu de boulle, badmintonrackets, frisbees en diverse ballen
- Mega games, Jenga, 4 op een rij, mikado, mega touwtrekken 20/20pers
Prijs voor activiteiten programma:  € 150,-

3 uur programma:
- 2 uur programma plus
- kinder springkussen
Prijs voor activiteiten programma:  € 225,-

4 uur programma:
- 3 uur programma plus
- sumoworstelpakken
Prijs voor activiteiten programma:  € 300,-

Extra bij te boeken in het 4 uur programma en als de omstandigheden het
toelaten:
- Kanoën € 100,-
- Boogschieten € 100,-
- Powerkiten € 50,-
- Bij het Landal park Dunimar het korte ATB parcours rijden   € 100,-

Periode boekbaar:
Mei vakantie: 30 apr 2016 t/m 8 mei 2016
Zomervakantie: 08 juli 2016 t/m 4 sept 2016
Herfstvakantie: 15 okt 2016 t/m 30 okt 2016

Roadshow             Zomerse aanbieding
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Duurzaamheid activiteiten

In alles wat we binnen The Strand ontwikkelen en aanbieden staat voor 
genieten van het leven. The Strand heeft al lange tijd geleden bewust voor 
duurzaam ondernemen gekozen. Dat is beter voor de samenleving en het 
milieu. Bij The Strand vind je allerlei initiatieven die duurzaam ondernemen 
omarmen. Zo organiseren wij ieder maand een ludiek thema waar we sportief 
het strand of bos gaan schoonmaken van zwerfvuil.

Wilt u meer weten over ons MVO-beleid en doelstellingen? Zie ook op onze site 
www.the-strand.nl

Juni: Troep Trimmen

Juli: Milieu jutten

Augustus: Vuil speuren

September:  Plastic vissen

Oktober:     Cleanup bootcamp
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Slechtweer alternatieven

In overleg met de groep kunnen wij beslissen om een alternatief programma aan te 
bieden als weeromstandigheden het niet toelaat, of de veiligheid niet gewaarborgd 
kan worden. Afhankelijk van de beschikbaarheid zullen wij met een mooi alternatief 
voorstel komen. De volgende alternatieven hebben wij dan voor de groep. 

Staatsbosbeheer Noordwijk
Crosscountry, duinstepsafari en een zeskamp in het bos als alternatief voor slechte 
weeromstandigheden op het strand.

Indoorski piste Hillegom
Bij onze partner in Hillegom hebben we de beschikking over diverse zalen waar de 
“gezondheid en welzijn” workshops gegeven kunnen worden.
Een indoor schietbaan met buksen, pistolen, blowdarts, kruisbogen en handbogen.
Tevens bieden we hier “Apres ski” feesten aan.

Verblijven bij Stayokay Noordwijk
Bij onze partner  Stayokay Noordwijk  hebben we de beschikking over diverse zalen 
waar de “gezondheid en welzijn” workshops gegeven kunnen worden. Je overnacht in 
een stapelbed en hebt de keuze uit een twee-, vier-, zes- of meerpersoonskamer. Alle 
kamers beschikken over eigen sanitair. Graag sturen wij u de banqueting map met 
menu’s en beschikbare zaalruimte.

Aartssport Lisse
Bij onze partner Aartssport hebben we de beschikking over verschillende sportzalen. 
Aartssport Lisse is een gezellige moderne sportschool. Mocht u kiezen voor de 
sportschool bij slechtweer,  dan zullen we in overleg een programma samenstellen. 

Nederzandt
Bij onze partner Nederzandt op de Langevelderslag zijn er verschillende zalen voor de 
Mind programma’s. 
St(r)andplaats Nederzandt, dé eet-, drink- en feestlocatie in het prachtige duingebied 
aan de Langevelderslag. De open à la carte keuken nodigt 3651/4 dagen per jaar uit tot 
een snelle of uitgebreide lunch en een heerlijk diner. De gezellige binnen- of 
buitenbarbecue staat klaar bij menig feest, bruiloft en vergaderevent. St(r)andplaats 
Nederzandt ademt een ongedwongen, warme en toegankelijke sfeer uit.


