Zeilen bij De Maas
op de Kralingse Plas
Kom je varen bij ons Mei Vakantie Maas Kamp? Kom naar de Kralingse Plas op 3, 4 & 5 mei.
In de meivakantie wordt er een zeilkamp georganiseerd op de Kralingse Plas. Drie dagen lang wordt er gezeild in een Optimist of een 2-mans boot (RS Feva of Cadet), en ook in onze andere boten gevaren en plezier gemaakt. We zorgen voor een uitgebreide
gezellige lunch. Daarnaast staan er nog meer leuke en sportieve activiteiten op het programma. Je hebt geen zeilervaring nodig om te deel nemen aan dit kamp. Onze instructeurs staan klaar om met jullie te zeilen en helpen je graag om zeilen te leren. Ook
niet-leden van ‘De Maas’ zijn van harte welkom! de meivakantie wordt er een zeilkampje georganiseerd op de Kralingse Plas. Drie dagen lang kan er worden gezeild in een Optimist of een 2-mans boot (RS Feva of Cadet) en tussen de middag wordt er een
uitgebreide lunch verzorgd. Daarnaast staan er nog meer leuke en sportieve activiteiten op het programma. Je hebt geen zeilervaring nodig om te deel nemen aan dit kamp. Alle onze instructeurs helpen je graag om zeilen te leren. Ook niet-leden van ‘De
Maas’ zijn van harte welkom!
Wanneer
Maandag 3 t/m woensdag 5 mei 2021
Tijd
10:00 – 17:30
Voor wie?
Kinderen uit groep 5 t/m 8 (circa 8 tot 12 jaar)
Vereist
Zwemdiploma A+B. Zeilkleding en regenkleding
Kosten
€ 165,- voor Maasleden en € 195,- voor niet-leden
Graag ook doorgeven
Vergeet niet je naam, leeftijd en zeilervaring door te geven! Graag ook evt bijzonderheden doorgeven, zoals allergieën, leerstijl etc.
Snel aan melden via krzv@de-maas.nl
Aan melden kan via de website, de app of door een mail te sturen naar krzv@de-maas.nl
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met zeilcoach@de-maas.nl
Voor meer info: zeilcoach@de-maas.nl of 06 27 24 01 79
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