
 

 

 
Veelgestelde vragen Day at the Beach  
 
Wanneer is Day at the Beach? 
Day at the Beach is op zaterdag 29 juni 2019, 14.30 - 20.30 uur 
Beachclub Breez, Verlengde Strandweg 1, ’s-Gravenzande 
 
Hoeveel deelnemers mogen er komen? 
Dit jaar hebben we plaats voor maximaal 50 deelnemers. Deelnemers die nog niet eerder 
naar Day at the Beach zijn geweest krijgen voorrang bij de inschrijving. 
Waarom is dat? Nieuwe deelnemers krijgen voorrang, omdat wij juist hen willen ondersteunen  
om actief in het leven te staan. Weet jij nog hoe jij je voelde bij jouw eerste Day at the Beach 
en hoe speciaal dat was? Hopelijk gun je dat ook aan mensen die recent een stoma hebben 
gekregen of nog niet zo lang een stoma hebben. 
 
Welke kosten zijn er aan Day at the Beach verbonden? 
Coloplast verzorgt Day at the Beach volledig. Deelname aan activiteiten (niet verplicht) en de 
drankjes brengen geen kosten met zich mee. 
 
Waarom organiseren jullie dit? 
Coloplast heeft het programma Fit for Life opgezet met als doel mensen met een 
darm- en/of blaasprobleem te ondersteunen fit(ter) door het leven te laten gaan. Met Fit for 
Life onderschrijft Coloplast haar missie: het leven gemakkelijker maken voor mensen met een 
darm- en/of blaasprobleem. 
 
Voor wie is Day at the Beach? 
Day at the Beach is een event voor actieve stomadragers van 18 jaar en ouder. Dit event is 
voor alle stomadragers die zich niet door hun stoma willen laten beperken. Deze dag staat in 
het teken van mogelijkheden verkennen, grenzen verleggen en controle durven verliezen. 
 
Wat is de minimumleeftijd?  
De minimumleeftijd is 18 jaar. Er is geen maximumleeftijd voor deelname. Wato vraagt voor 
deelname aan de activiteiten om een formulier te ondertekenen. Hiervoor dien je 18 jaar of 
ouder te zijn. De gemiddelde bezoeker is tussen de 28 – 40 jaar en de oudste bezoeker die wij 
hebben mogen ontvangen was 80 jaar. 
 
 
 



Mag ik iemand mee nemen om me te begeleiden? 
Nee, dit event is uitsluitend toegankelijk voor mensen met een stoma. Partners, vrienden, 
kinderen of begeleiders zijn niet toegestaan. Ook niet als iemand onzeker is of verzorging 
nodig heeft.  
 
Het is niet mogelijk om een uitzondering te maken. Dit zou namelijk tot scheve gezichten 
kunnen leiden bij andere deelnemers die ook geen familie of partner mee mochten nemen. 
 
Tijdens de vorige edities hebben deelnemers achteraf aangegeven dat ze het als ontzettend 
positief hebben ervaren dat partners of begeleiders niet welkom waren. Dit is de sfeer ten 
goede gekomen en maakte de dag voor hen nog waardevoller. Coloplast hoopt dat jullie ons 
standpunt kunnen begrijpen en samen met alle andere deelnemers een fantastische dag 
gaan beleven. 
 
Ik kan niet zelfstandig de duinen over/ de hele dag lopen. Is het mogelijk om een 
uitzondering te maken? 
Helaas is het niet mogelijk om uitzonderingen te maken. Het event is alleen toegankelijk voor 
mensen die zelfstandig zijn. Een begeleider is niet toegestaan. Coloplast kan helaas niet 
helpen met tillen of verplaatsen van deelnemers. Hiertoe zijn we niet bevoegd. 
 
Krijg ik een toegangsbewijs? 
Alle deelnemers aan Day at the Beach krijgen ongeveer 5 dagen van te voren een brief met 
daarin een polsbandje. Het polsbandje is het toegangsbewijs voor de dag. 
Met het toegangsbewijs kan je ook gratis parkeren bij het strand. Je laat het bandje zien en 
zegt dat je voor het Coloplast event komt. 
 
Is Beachclub Breez bereikbaar voor minder validen? 
De Beachclub is bereikbaar voor minder validen middels een betonnen pad. Hou er rekening 
mee dat je wel de duinen over moet. 
 
Welke faciliteiten heeft Beachclub Breez? (WC) 
Beachclub Breez beschikt over twee heren- en twee dames toiletten en vijf warme douches.  
Helaas beschikt de locatie niet over een invalidetoilet 
Er is één ruime kleedruimte aanwezig. 
 
Ik heb een speciaal dieet. Houden jullie hier rekening mee? 
Het diner en de snacks worden aangeboden via een lopend buffet. Je kan zelf kiezen welke 
ingrediënten je wel en niet wenst te eten. Wanneer je speciale voeding of een heftige allergie 
hebt adviseren we je om zelf eten mee te nemen. 
 
Wie organiseert en begeleidt de sportieve activiteiten? 
Wato Events is een jong, dynamisch, innovatief en professioneel bedrijf. Kwaliteit staat bij hen 
hoog in het vaandel. Zij werken uitsluitend met hoogwaardige materialen en partners. Ze 
maken gebruik van de modernste materialen en hebben alle activiteiten in eigen beheer. 
 
Hoe zit het met de veiligheid? 
Wato Events is lid van de VeBON (Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland) en 
is TUV gecertificeerd. Dit houdt in dat zij als buitensportbedrijf aan bepaalde normen en 
richtlijnen moeten voldoen op het gebied van veiligheid en milieu. De bedrijven die hier aan 
voldoen herken je aan het TUV-logo. Tevens is Wato gebonden aan de algemene 
voorwaarden zoals die door de VeBON zijn opgesteld. 
 



WATO EVENTS IS LID VAN DE VEBON 
VeBON-bedrijven geven u een extra zekerheid doordat zij werken volgens een TÜV 
gecertificeerd veiligheidssysteem, goed verzekerd zijn, met deskundig personeel werken, 
goede materialen gebruiken en zorg dragen voor natuur en milieu. Kiezen voor een VeBON-
bedrijf betekent kiezen voor een belevenis waar plezier en veiligheid hand in hand gaan. 
 
VERZEKERINGEN 
Wanneer je Wato activiteiten doet, ben je verzekerd van veilig materiaal en deskundige 
begeleiding (voor de deelnemers en het milieu). Toch, onze goede zorgen ten spijt, kan er 
altijd iets gebeuren. Vandaar dat de deelnemers bij Wato Events tevens verzekerd zijn tegen 
ongevallen. Deze ongevallenverzekering geldt alleen voor de activiteiten die door Wato 
Events worden aangeboden en begeleid. 
 
Hoe is Beachclub Breez met het openbaar vervoer bereikbaar? 
Vanaf treinstation Den Haag Centraal pak je HTM tram 4 tot halte Leyenburg. 
Daarna stap je over op bus 35 richting Hoek van Holland Haven. Vanaf bushalte Westlandse  
Druif is het 18 minuten lopen. U vindt Beachclub Breez links op het strand. 
 
Voor meer informatie kan je terecht bij 9292ov. 
 
Hoe is Beachclub Breez met de auto bereikbaar? 
VANAF RICHTING ROTTERDAM: 
Volg op de A20 de borden Hoek van Holland. Bij het kruispunt Westerlee linksaf de N467 
richting ’s-Gravenzande volgen (Galgeweg). Bij de rotonde rechtdoor. Op de Naaldwijkseweg 
bij de rotonde rechtdoor en vervolgens de eerste linksaf (Beukenlaan). Sla bij de 2e rechtsaf, 
de Zanddijk op. Rijd nu rechtdoor de Strandweg op. Als u rechtdoor de Strandweg op rijdt 
kunt u aan het einde parkeren. U vindt Beachclub Breez links op het strand. 
 
VANAF RICHTING DEN HAAG: 
Rijd via de Monsterseweg richting Monster. Ga rechtdoor de Haagweg op. Sla bij de 
verkeerslichten linksaf de Molenweg in. Ga vervolgens bij de verkeerslichten rechtsaf, de 
N211 op. Ga rechtdoor de Monsterseweg in ’s-Gravenzande op. Bij de rotonde rechtsaf, de 
Zeestraat in. De eerste straat aan uw rechterhand is de Strandweg. Als u rechtdoor de 
Strandweg op rijdt, kunt u aan het einde parkeren. U vindt Beachclub Breez links op het 
strand. 


