Zeilvakantie
22 augustus - 28 augustus 2016
In augustus 2016 bieden wij een bijzonder dove internationale
Jongerenzeilkamp voor jongeren van 18-35* jaar!
Een zeiltocht over het IJsselmeer en de Waddenzee,
het is een zeilvakantie van een week met een groep dove en
slechthorende jongeren, die grotendeels bestaat uit verschillende
landen en Nederland.
Je bezoekt verschillende dorpen, steden en natuurlijk de eilanden.
En er worden leuke activiteiten georganiseerd.
Het programma bestaat onder meer uit het bezoeken van oer-hollandse
pittoreske plaatsen, wadlopen, het spotten van zeehonden en
bruinvissen. Samen koken en natuurlijk een feest op het eiland
Terschelling!
De kosten voor de zeilweek zijn:
€ 395,- p.p, bij opgave vóór 1 april 2016
Vanaf 1 april 2016 € 450,- p.p.
Hiervoor krijg je:
- Een zeilweek van 7 dagen met 6 overnachtingen aan boord van het
schip;
- Deskundige begeleiding van professionele en ervaren zeilers;
- Dove reisleiders ;
- Ontbijt en lunch (diner, eigen rekening voor 5 euro per avond);
- Leuke activiteiten en excursies (optioneel);
- Gezelligheid in een groep met overwegend internationale doven;
- Internationale contacten met doven uit andere landen, met o.a.
begeleiding bij het ontwikkelen van internationale gebarentaal
vaardigheden;
- De voertaal aan boord is gebarentaal (NGT, NmG en internationaal
gebarentaal).
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Het zeilschip
We beginnen de reis in Enkhuizen waar we aan
boord gaan van een groot zeilschip.
We maken kennis met de bemanning en
andere zeilgenoten. Al varend onderweg naar
de eerste aanlegplaats doen we leuke
kennismakingspelletjes.
We maken onze eigen maaltijden onder
begeleiding van de gebarende kok.
Rechts: Het Zeilschip.

We bezoeken verschillende dorpjes en
steden aan de IJsselmeer en Waddenzee,
afhankelijk van de wind volgen we de route
die kan leiden langs plaatsen waaronder
Volendam, Marken, Stavoren en Makkum.
Allemaal prachtige plekken waar de van
oudsher Nederlandse cultuur van 100 jaar
geleden tot leven komt.
Links: Volendam

Waddenzee

Onder: Wadlopen in de Waddenzee

Tijdens het varen leer je, als je wilt, onder
begeleiding van de professionele bemanning
hoe je moet zeilen. Wellicht kan je op een
gegeven moment zelf aan het roer staan!
Na een paar dagen steken we de afsluitdijk over
en komen we in de Waddenzee, een uitgestrekt
natuurgebied wat zo uniek is in de wereld.
Het getijdeverschil is zo sterk dat het water met
eb zover zakt dat de grote stukken van de
zeebodem droog komt te staan. Je kan dan de
omgeving per voet verkennen en op zoek gaan
naar allerlei bijzondere dieren, waaronder
zeehonden, krabben, kleine vissen.
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Terschelling
We brengen een bezoek aan een van de eilanden,
waaronder Terschelling in de Waddenzee.
Je kan er lekker ontspannen maar ook andere
actieve dingen doen zoals fietstochtjes maken
of zelfs wandelen.
Ook blowkarten! Je kan er ook leuk uitgaan!
Daar vind je vele cafeetjes en zelfs ook een disco en dat zullen we zeker doen!

Jongeren
De zeilweek is met name bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 18-35 jaar*.
In overleg kan er een uitzondering worden gemaakt. Neem contact met ons op hierover.
Deelname aan de zeilweek voor de jonge deelnemers onder 18 jaar is alleen mogelijk met
schriftelijke toestemming van de ouders.

Voor meer informatie en boekingen:

Contactpersonen:

Splinter van Schagen +31 6 15 44 94 51
Pieter Vergeer
+31 6 20 69 46 42

De reis gaat door bij minimaal aantal deelnemers. Bij maximaal aantal aanmeldingen
wordt de inschrijving gesloten .
Deelname prijs zeilkamp is € 395,00,-. Na 1 april wordt de prijs verhoogd naar € 450,00
Wees er dus snel bij. VOL = VOL
Als je aangemeld hebt en het inschrijfgeld € 75,00 betaald hebt, dan ben je
definitief ingeschreven voor de zeilkamp.

De rest van het bedrag betaal je voor 01 april 2016
Het bijgesloten aanmeldingsformulier kun je invullen en graag zo
Spoedig mogelijk mailen naar: WTsailcamp@gmail.com
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