Zeilles op de Noorderplassen!
E-mail:
Website:
Bank:
KVK nr:
Adres:

havenmeester@wsvnpw.nl
www.wsvnoorderplassenwest.nl
NL79INGB0006011822
51446596
Boelijn 70, 1319 CS, Almere

NIEUW: 3 Zeilcursussen in onze wijk, Noorderplassen West:





Een voorjaarscursus:
Een zomerweek:
Een najaarscursus:

5 zaterdagen: 23 mei, 30 mei , 6 juni, 13 juni en 20 juni
1 zomerweek: 27 tm 31 juli
5 zaterdagen: 29 aug, 5 sept, 12 sept, 19 sept, 26 sept

Jeugdzeilen bij Watersportvereniging NoorderplassenWest (Boelijn 70, Almere)
In samenwerking met Sail-Today (www.sail-today.nl) en De Waterlinie (www.waterlinie.eu)

Voorjaarscursus en Najaarscursus:
Telkens 5 losse blokken van 3 uur zeilen (leeftijd 8 t/m 14 jaar). Je kunt kiezen:



Ochtendcursus van 10:30 tot 13:30 uur
Middagcursus van 14:00 tot 17:00 uur

Zeilles inclusief boot, wetsuit en zwemvest: En wat gaan we doen?!
- zeilen veel zeilen….. met theorie en praktijk….. wetsuit en zwemvest is inbegrepen
- omgeving van Noorderplassen op het water verkennen…..
- ieder kind mag in een eigen boot, minimaal 6 en maximaal 12 kinderen per groep
- er zijn begeleidingsboten met twee leuke instructeurs (CWO-niveau)
- kleinere kinderen varen op een "Laser Bug" (meer info over de bug op: www.sailcenter.nl)
- voor grotere kinderen zijn er 4 “Splashes” (meer info over de splash: www.splashclass.org)
- ledenprijs 20 euro per blok dus totaal 100 euro per persoon
- niet-leden zijn ook van harte welkom: 25 euro per blok dus totaal 125 euro per persoon
Voor de ouders hapjes, drankjes en uitzicht op de zeilertjes bij De Waterlinie.
Boek snel met een mailtje aan Havenmeester@wsvnpw.nl, want anders zitten we vol!
Vermeldt in de mail naam en leeftijd en gewicht van uw kind, en ook uw voorkeur voor data/tijden:
We varen 3 uur van 10:30 t/m 13:30, of je kiest voor het middagblok van 14:00 t/m 17:00.

Zeilles op de Noorderplassen!
E-mail:
Website:
Bank:
KVK nr:
Adres:

havenmeester@wsvnpw.nl
www.wsvnoorderplassenwest.nl
NL79INGB0006011822
51446596
Boelijn 70, 1319 CS, Almere

De zomercursus: Zeilen en vakantie houden
Centraal staat het zeilen maar daarnaast worden er ook andere leuke activiteiten georganiseerd.
5 gevarieerde dagen voor kinderen van 8 t/m 14 jaar:



De cursus duurt van 10:00 tot 16:00 uur
Bij voldoende aanmeldingen zullen we splitsen naar niveau of leeftijd

Zeilles inclusief boot, wetsuit en zwemvest: En wat gaan we doen?!
- zeilen veel zeilen….. met theorie en praktijk….. boot, wetsuit en zwemvest inbegrepen
- omgeving van Noorderplassen op het water verkennen….. pannenkoeken na afloop
- ieder kind mag in een eigen boot, minimaal 8 en maximaal 14 kinderen per groep
- spelletjes en activiteiten (kennismakingsspel, balspelen, speurtochten)
- er zijn begeleidingsboten met twee leuke instructeurs (CWO-niveau)
en we zorgen voor een extra begeleider voor alle activiteiten
- werken aan het zeildiploma
- lunchpakketje is inbegrepen (misschien lunchen we wel op het schateiland!)
- kleinere kinderen varen op een "Laser Bug" (meer info over de bug op: www.sailcenter.nl)
- voor grotere kinderen zijn er 4 “Splashes” (meer info over de splash: www.splashclass.org)
- ledenprijs 40 euro per dag dus totaal 200 euro per persoon
- niet-leden zijn ook van harte welkom: 50 euro per dag dus totaal 250 euro per persoon
Voor de ouders hapjes, drankjes en uitzicht op de zeilertjes bij De Waterlinie.
Boek snel met een mailtje aan Havenmeester@wsvnpw.nl, want anders zitten we vol!
Vermeldt in de mail naam en leeftijd en gewicht van uw kind, en ook iets over zeilervaring!

Alvast in de stemming komen? Kom op 2 mei naar de kinderopstapdag bij Sail-today!
www.sail-today.nl/particulieren/kinderopstapdag.php

