Zeilweekend Neptunus

Lekker het water op
Pinksterweekend

0513 - 431603
www.zeilschoolneptunus.nl

Pinksterweekend
Ben jij het thuiszitten en bankhangen helemaal zat? Kom dan zeilen en surfen bij
Neptunus tijdens het pinksterweekend.
Drie dagen genieten van water en heel veel nieuwe dingen leren. Lees snel verder
hoe wij samen met jou voor een veilig zeilweekend zorgen.

Hoe ziet het weekend eruit?

CORONAproof

aankomst
en
vertrek
Aankomst:
Zoals altijd ontvangen
wij je met slagbomen
en een hoop vrolijkheid.
Dit keer alleen wat
meer georganiseerd om
zo 1.5 meter afstand te
kunnen bewaren.
Omkleden:
Voor het omkleden krijg
jij je eigen
‘omkleedvak’. Zo heb je
alle ruimte.
Wetsuits:
Wetsuits delen wij van
tevoren uit gebaseerd
op jouw lengte. Je hebt
gewoon je eigen pak
en we desinfecteren
deze iedere dag.
Vertrek:
Normaal gaat het
vertrek op eigen houtje
maar nu houden we
ook bij het vertrek
rekening met 1.5 meter
afstand. En dus wordt
dit door ons
georganiseerd.
Communiceren:
De genoemde
maatregelen vragen
veel van iedereen.
Natuurlijk helpen we je
aan dit alles herinneren
door middel van
vakken/stippen/briefjes
/etc.

lessen
Motorboot:
De leeftijden tot en met
12 jaar zullen met hun
instructeur gewoon met
een motorbootje
vertrekken. Iedereen
van 13 jaar en ouder
zal de benenwagen
naar het picostrandje
gebruiken en vanaf
daar lekker het water
opgaan.
De les:
Omdat wij les op
afstand geven is het
mogelijk om ook tijdens
de lessen 1.5 meter
afstand te houden en
een kwalitatief goede
les te geven. Er
verandert op het water
eigenlijk niets!
Materiaal:
Je vaart het hele
weekend met je eigen
materiaal. Op deze
manier geven we niks
aan elkaar door. Is het
toch noodzakelijk om te
ruilen? Dan ontsmetten
we het materiaal eerst,
waar mogelijk.
Disciplines:
Vanwege het lesgeven
op afstand, is het niet
mogelijk om in de Valk
te varen. Zwaardboot
2-mans, jeugdzeilen
2-mans en Laerling kan
alleen als je uit
hetzelfde gezin komt.

overig
Eten:
Normaal bieden wij een
kamp waarbij alles is
inbegrepen. We vragen
je dit keer om je eigen
lunch mee te nemen en
een eigen beker of
bidon.
Sanitair:
In verband met de
hygienevoorschriften
van de overheid is het
niet mogelijk om bij ons
te douchen. De toiletten
gebruiken we wel, maar
gereguleerd. En na
gebruik moet je,
behalve doortrekken,
ook nog even de
doortrekknop en
deurklink ontsmetten.
Desinfecteren:
Om met zijn allen veilig
en prettig bij Neptunus
te kunnen zijn, zorgen
wij voor verschillende
desinfecterende
middelen. Op deze
manier kunnen we met
elkaar besmettingen
voorkomen.

OUDers
Wat kunnen mijn ouders doen?
Vaak word je bij Neptunus afgezet en uitgezwaaid door je ouders
of familie en kan je genieten van een weekje zonder hen. Omdat
de zeillessen nu alleen overdag zijn, snappen we dat het veel
heen- en weer rijden is voor ouders.
Daarom hebben we een aantal ideeen op een rij gezet zodat ook
papa en mama kunnen genieten van het mooie Friesland. Lukt
het jou bijvoorbeeld om hen uit te dagen ook een Pico in te
stappen?!
To do

Accommodaties

Zeilen
Voor de zeilende ouders is het
natuurlijk mogelijk om een Valk te
huren en lekker het water op te gaan.
Alles is inclusief en je kunt
gebruikmaken van familiekorting. Wij
helpen graag met het bepalen van
een mooie route. Voor de stoere
ouders: je kan ook een priveles Pico
varen of windsurfen volgen. Kijken of
het echt zo moeilijk is...

Logeren
Zelfs met meer dan genoeg opties
om de dag door te komen, kan het
wat ver en veel heen- en weer
rijden zijn naar Idskenhuizen. Daarom
hebben we ook een aantal leuke en
fijne logeeradressen in de omgeving
op een rijtje gezet. Een mini-vakantie
in eigen land.

Varen
Wel graag het water op maar geen
zeiler? Het is mogelijk om met één
van onze sloepen de Friese Meren te
ontdekken.

Watervilla's Recreatiepark Idskenhuizen
Landhotel Legemeer
Vakantiehuisjes De Koevoet Teroele
Vakantiehuizen Eysingastate St. Nicolaasga
B&B Ytsma State Follega

Wandelen
In de omgeving zijn een aantal mooie
bossen met fijne wandelgebieden te
vinden.
Fietsen
Aan knooppunten geen gebrek
rondom Idskenhuizen. (Elektrische)
Fietsen kunnen bij ons worden
gehuurd.
Werken
Minder leuk, maar misschien wel
handig: we hebben voldoende
werkplekken incl. koffie en WiFi.

Aanmelden
Ben je enthousiast en wil jij graag deelnemen aan het pinksterweekend en lekker het
water op? Meld je dan snel aan want we hebben maar een beperkt aantal plekjes.
Aanmelden kan via de website.
Heb je eerst nog vragen? Je kunt ons altijd bellen of een mailtje sturen naar
info@zeilschool-neptunus.nl

Pinksterweekend
30 mei, 31 mei en 1 juni
Van 09.00 tot 17.00 uur
Zeilschool Neptunus
7 t/m 18 jaar: extern
3 dagen zeilen voor 225,euro

Aanmelden
Via de website kan jij je
aanmelden voor het
pinksterweekend. Het
aanmeldformulier vertelt
precies wat wij allemaal
moeten weten.
Zien we jou eind mei?

Vragen?
Bel of mail
ons even!

Contact
Telefoon:
0513-431603

Mailadres:
info@zeilschool-neptunus.nl
Website:
www.zeilschoolneptunus.nl

