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Inmiddels is het hier bij Zeilschool Vinkeveen 
alweer een gezellige boel op en rond het water. 
Afgelopen maand hebben onze nieuwe instruc-
teurs hun opleiding afgerond en kunnen wij met 
trots zeggen dat ons team is uitgebreid met 
20 enthousiaste instructeurs! Ook de eerste 
introductie-/terugkomdagen in Vinkeveen waren 
een succes en er komen nog heel veel leuke 
activiteiten aan!

Introductiedagen
De eerste introductie- / terugkomdagen hebben 
inmiddels plaatsgevonden. Wij hebben natuurlijk 
gezeild op de Vinkeveense Plassen, maar ook op 
de Cattenbroeseplas in Woerden en de Haar-
rijnseplas in Vleuten. Het was allemaal een groot 
succes! Een groot aantal potentiële jeugdige 
zeilers hebben we laten kennismaken met de 
zeilsport, wij hopen ze natuurlijk snel weer terug 
te zien op het water. 

Gelukkig komen er nog meer introductiedagen 
aan. Op 17 en 18 mei en 24 en 25 mei zijn er nog 
mogelijkheden om te boeken voor introductie- / 
terugkomdagen in Woerden en Vinkeveen. Op 
24 mei kan er in Vinkeveen ook kennis gemaakt 
worden met de windsurfsport! 

Wij bieden deze dagen aan voor maar € 25,00. 
In Woerden wordt er gezeild van 10.00 – 16.00 
uur en in Vinkeveen van 09.30 – 17.00 uur. Na 
de kennismaking met de instructeur en de andere 
deelnemers ga je heerlijk het water op. Tussen de 
middag is er een lunchpauze van een uur, waar-
voor iedereen zijn eigen broodje meeneemt.

Cursussen
Het eerste zeilkamp van 2014 is inmiddels afge-
rond. Bijna 70 kinderen hebben in de eerste week 
van mei bij ons gezeild en er zijn alweer heel wat 
diploma’s en vorderingenstaten uitgereikt. 

Het watersportseizoen is dit jaar met mooi weer, spetterend van start gegaan!
Zeilschool Vinkeveen

Ondanks dat er niet elke dag veel wind stond, 
heeft iedereen het weer erg naar zijn zin gehad.  
De jeugd zeilde in optimisten, askeladden, 
jeugdzwaardboten en catamarans. De jongeren 
zeilden in valken, 1- en 2-mans zwaardboten en 
catamarans. 

De eerstvolgende cursus waar nog plaats be-
schikbaar is, is de Hemelvaartcursus van 29 mei 
t/m 1 juni. Deze cursus wordt aangeboden met de 
volgende verblijfsvarianten:

Extern plus: dit betekent, dat je ’s ochtends om 
09.30 uur komt zeilen, je eigen lunchpakketje 
meeneemt en ’s avond blijft eten. Na het eten doe 
je mee met het avondprogramma, dat om 20.30 
uur eindigt.
Intern: hier blijf je de gehele cursus, volledig 
verzorgd, bij ons.

Pannenkoekenrestaurant ‘Het Voordek’
Vinkeveen krijgt een echt pannenkoekenrestau-
rant aan de Vinkeveense Plassen! 

Gelegen op het terrein van Vinkeveen Haven 
in het centrum van het dorp en vlakbij de N201. 
Direct na het Paasweekend is de bouw gestart. 

Het gebouw staat inmiddels en er wordt nu 
binnen hard gewerkt aan de keuken en overige 
inrichting. Begin juni verwachten wij de eerste 
gasten te kunnen verwelkomen. 
Natuurlijk is er ook een ruim opgezet terras, waar 
u een hapje en drankje kunt bestellen, zoals u 
van ons gewend was. 

Hou onze Facebook pagina in de gaten voor de 
laatste nieuwtjes omtrent de bouw en de opening 
van het Pannenkoekenrestaurant!
Verhuur
Het watersportseizoen is dit voorjaar met mooi 
weer spetterend van start gegaan. Inmiddels heb-
ben we al weer aardig wat boten verhuurd. 

Lekker een dagje het water op maar ook de avon-
den beginnen al weer langer te worden en bieden 
dus vaarmogelijkheden. 

Wij hebben een zeer breed aanbod van (zeil)
boten in de verhuur. U kunt hierbij onder andere 
denken zwaardboten, valken, kano’s, SUPs, 
motorboten en sloepen. Er is voor elk wat wils. 

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om een pick-
nickmand of borrelmand te bestellen. Deze kunt 
u meenemen aan boord om zo volledig verzorgd 
te genieten van uw verblijf op de Vinkeveense 
Plassen.

Kijk op www.zeilschoolvinkeveen.nl en 

www.vinkeveenhaven.nl voor een overzicht van 
wat wij voor u kunnen betekenen! 
Mochten er nog vragen zijn dan zijn wij tijdens 
kantooruren te bereiken op 0297 - 26 22 00 / 26 
19 90. 

Inmiddels zijn wij ook in de weekenden weer 
geopend. Even langskomen voor een rondleiding 
behoort dus ook tot de mogelijkheden. Wij hopen 
ook jou binnenkort te mogen ontmoeten op of aan 
de Vinkeveense Plassen!

Herenweg 144
3645 DT  Vinkeveen
T 0297 - 26 22 00

Wat doe jij 
  deze zomer?

jeugdboot

catamaran

zwaardboot

kielboot

surfen

Aanvragen brochure jeugd/jongeren of volwassenen
www.zeilschoolvinkeveen.nl of 0297 - 262200


