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BEN JE ER WEER BIJ  IN 2021?



Zeilcentrum “De Wijde Aa”

BOEK VOOR
18 JANUARI
EN KRIJG €25
KORTING!
ZEILKAMPEN IN 2021

Korte kampen
Meidagkamp: 6 mei t/m 8 mei
Hemelvaartkamp: 13 mei t/m 16 mei
Pinksterkamp: 22 mei t/m 24 mei

Zomerweken
Week 1: 11 t/m 17 juli
Week 2: 18 t/m 24 juli
Week 3: 25 t/m 31 juli
Week 4: 1 t/m 7 augustus
Week 5: 8 t/m 14 augustus
Week 6: 15 t/m 21 augustus
Week 7: 22 t/m 28 augustus 
Frieslandweek: 31 juli t/m 6 augustus

* De leeftijden verschillen per week. We hebben  
groepen van 8 - 11, 11 - 14 en 14 - 17 jaar.  
Kijk op onze website voor uitgebreide informatie.



De unieke Wijde Aa
Op een unieke locatie in de randstad, dichtbij de A4 tussen Amsterdam en Den Haag, 
ligt de Wijde Aa, een zijtak van de Braassem. Het uitzicht over het mooie Hollandse 
landschap en de werkende poldermolen, waar we in zingen, spelen en eten, maakt het 
tot een iconische plek. Een prachtige locatie waar kinderen van 8 tot 18 al meer dan 
60 jaar leren zeilen.

In de boten!
We zeilen in 10 prachtige zestienkwadraten die speciaal voor ons zijn gebouwd.  
Houten boten met een grootzeil en een fok waarin 4 kinderen tegelijk les krijgen. 
Aan de jongere kinderen geven we ook les in optimisten. Verder zijn we aangesloten bij 
de Commissie Watersport Opleidingen (CWO) zodat je met een echt diploma op zak 
weer naar huis gaat.

Accommodatie
Spelen en eten doen we rondom de molen. Slapen doen de jongens en meisjes (apart 
van elkaar) in een gebouw naast de molen. Een van de schippers houdt ‘s nachts altijd 
een oogje in het zeil, zodat er ook echt geslapen wordt. Daarnaast zijn er uitgebreide 
sanitaire voorzieningen die dagelijks worden schoongemaakt.

Frieslandweek
Met een oudere groep kinderen doorkruisen we ook iedere jaar Friesland. Dit doen we 
met drie Valken en een moederschip. Dit is een fantastische week voor ervaren zeilers 
waarin we echt in gaan op de praktijk. Je leert echt goed zeilen maar ook een slaapplaats 
vinden voor de nacht. Ga je mee?

SFEER PROEVEN? BEKIJK ONZE INSTA: 
@ZEILSCHOOL_DEWIJDEAA
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Schipper worden?
Zeil je als de beste, ben je op zoek naar een onvergetelijke zomer en wil je een
groep kinderen een fantastische week bezorgen? Schrijf je dan in voor de selectie
van instructeurs. Is het kampleven, koken, liedjes zingen en spelletjes verzinnen meer
wat voor jou? Word dan Walstaf! Mail naar: schipperworden@dewijdeaa.nl.

Hoe werkt de Wijde Aa?
De Wijde Aa is een stichting die wordt bestuurd door een een groep studenten (het
Uitvoerend Comité) en een bestuur van oud Schippers (het Stichtingsbestuur).

Uitvoerend comité 2020 - 2021
Voorzitter: Gijs Verhoef  I-admi: Nienke Elenbaas
Communicatie: Jaedyn Huisman  I-Mat: Watze Schoevers
SHI: Juul Schoevers  Penningen: Friso van Spengler
Walzaken: Julia Prins  Terrein: Stijn Hogesteeger

Stichtingsbestuur 2020 - 2021
Voorzitter: Gert-Jan van der Vossen  Penningen: Lucas Woltring
Kamperadministratie: Marjolijn Henket  Secretaris: Eva Hoftijzer
Zeiltechnisch, CWO: Michiel Backhuijs  Materialen: Martijn van der Steen
Walstaf: Heleen Esser  Communicatie: Carlot Verloop
Organisatie: Florence Sluis

Contact?
Neem een kijkje op onze website of stuur een mailtje naar
kamperadministratie@dewijdeaa.nl
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