verrassend
ondernemend
leerzaam
verbindend
positief

1 juli - 31 augustus 2020

ontdekkend
saamhorig
gastvrij
eenvoud

Camping Dijk&Waard
Alle bewoners, ondernemers en verenigingen van de gemeenten
Langedijk en Heerhugowaard. Samen één grote camping.
Camping Dijk & Waard ligt in het episch centrum van Noord Holland, mooi tussen
Amsterdam en Den Helder en tussen Noordzee en IJsselmeer. Camping Dijk & Waard
is geen gewone camping maar een plaats voor authentieke ervaringen, creativiteit,
verrassingen en eigen initiatief.
Camping maak je met elkaar dus kom met je ideeën, activiteit, verbetering of initiatief
om van de camping een betere plek en mooiere tijd te maken.
Wil je: tik-tok dansles geven | je beste hangplek delen | met je oldtimerclub op het
Coolplein parkeren | je droomtuin openstellen | je kinky kantklostechniek demonstreren
| laten zien hoe je onderneming vanuit Dijk & Waard de wereld bedient | een viswedstrijd
houden | een yoga dag voor kerels organiseren | tie-dye shirts maken | een gedicht
voorlezen | een grafitti workshop geven | je bedrijf op een leuke manier in de kijker
zetten | met 2 teams eens ruilen van sportclub | op Camping Dijk & Waard hebben we er
de ruimte voor.
Kom naar de receptie aan het Groene Huis in Heerhugowaard:
· Kom met ideeën en activiteiten voor een mooie zomer.
· Kom ons helpen met het organiseren van de camping.
· Kom praten over wat de camping voor jou kan betekenen.
· Kom vragen stellen.

Je bent van harte welkom.

plezier
slim
sympathiek
oprecht
eerlijk
toegankelijk
houtje - touwtje

Receptie: ‘het Groene Huis’, Stationsweg 114 te Heerhugowaard
Vlak bij het station, achter de KwikFit, naast fietsbrug ‘De Krul’
E. goedidee@campingdijkenwaard.nl | T. 06 27 87 91 87
Openingstijden: elke werkdag van 13 tot 20 uur

vrijheid

We maken er samen een leuke tijd van. | We staan klaar om je initiatief te ondersteunen.
We promoten je idee. | We leggen de spelregels eenvoudig uit. | Iedereen doet mee. |
Samen met elkaar, bewoners, ondernemers en verenigingen.

campingdijkenwaard.nl

