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<< NWV BERLARE >> 
 

 

 

    SAIL&PLAY 

    ZOMERVAKANTIE 2021 

        https://www.nwv-jeugd.be/sail-en-play/ 
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WELKOM 

 

Schip Ahoi ! 

Nog even aftellen en jij kan met NWV op zomervakantie!  

Ongetwijfeld kijk je daar al lang naar uit. Ook onze monitoren staan al 
te popelen om er met jou een fantastische week van te maken.  

Lees dit boekje vooraf goed door.  

Zo kom je te weten wat je allemaal moet meenemen op kamp, hoe het 
er aan toe zal gaan en nog zo veel meer. Je bent dan goed voorbereid 
om er samen met jouw kameraden een geweldig zeilkamp van te maken.  

Heb je toch nog vragen waarop je in dit boekje geen antwoord vindt, 
neem dan gerust contact met ons op.  

Veel leesplezier en hééél graag tot binnenkort ! 
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JOUW VAKANTIE 

Dag jongens & meisjes! Binnenkort is het zo ver! Samen met heel wat 
leeftijdsgenoten en jouw coole moni’s zal je je 5 dagen lang kunnen 
uitleven op, rond en in het water van Nieuwdonk!   

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Gedurende deze 5 dagen zal je leren hoe je een “Optimist” bestuurt. 
Aan de hand van toffe spelletjes & opdrachten leren we jou stap voor 
stap zeilen. In 5 dagen tijd heb je de volledige basis van het zeilen 
onder de knie! Maar zoals de naam al doet vermoeden is Sail&Play veel 
meer dan zeilen alleen…  

Grote spelen staan op jou te wachten, net als te zwemzone waar we 
sowieso naartoe zullen gaan. Laat de waterrat in jou bovenkomen ! 

 

SAIL & PLAY! 
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ONZE LOCATIE 

Onze zeilschool is gelegen op het recreatiedomein Nieuwdonk: een droomlocatie 

voor zowel jou als onze monitoren. Je zal je te pletter amuseren op, rond en zelfs 

in het water ervan. Uiteraard laten we ook de leuke speeltuin niet links liggen.  

    NWV Berlare 
   DENDERMONDSE STEENWEG 13a, 9290 BERLARE                                   

     Routebeschrijving & plattegrond è achteraan in deze brochure.  

CORONAMAATREGELEN 

 

Wij organiseren onze kampen steeds in lijn volgens de huidige maatregelen. Heb je 

een vraag of bezorgdheid? Neem gerust contact met ons op via nwv-

jeugd@telenet.be of stel gerust vragen ter plekke. 
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DE IDEALE RUGZAK 

Aanduidingen met een sterretje (*) zijn handig maar niet verplicht. Je kan 
onderstaande lijst nog aanvullen naar persoonlijke behoeften. Dure kledij, een GSM 
en tablet,… heb je niet nodig op zeilkamp én laat je dus thuis. Wij raden aan om alle 
kledingstukken te labelen, zodat de verloren voorwerpen snel bij het juiste kind 
terechtkomen. 

NWV is niet verantwoordelijk voor schade, verlies,… 

 Belangrijk 

o 50m zwembrevet of zelfgeschreven briefje (maandagochtend meebrengen) 

o Lunchpakket 

o Eventuele medicatie 

Kledij  

o Reserve ondergoed 

o Extra paar sokken 

o Zwemkledij 

o Extra shorts / Rokjes  

o T-shirt 

o (Warme) truien 

o Lange broek  

o Regenkledij,… 

 

Het kan handig zijn om elke dag een plastic zakje te 
voorzien met de kleren die je zoon of dochter moet aan-
trekken om 17u. Na het omkleden stoppen de deelnemers 
hun natte kledij in hetzelfde zakje. Zo wordt de hele 
rugzak niet nat. Gelieve alle kledingstukken te labelen! 
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Hygiëne  

o Handdoek 

o Zeep en shampoo* (douchen mogelijk) 

o Borstel of kam * 

o Haaraccessoires voor de meisjes* 

o Extra zak voor natte kledij 

 

Schoenen  

o Schoenen voor op het droge 

o Waterschoenen / schoenen die nat mogen worden 

 

Allerlei  

o Zonnebril 

o Zonnepet of –hoed 

o Zonnecrème 

o Fietshelm !!  

 

Zakgeld * 

We zijn ervan overtuigd dat €5/dag aan                                                                        

zakgeld meer dan volstaat. Drankjes                                                                          

of versnaperingen kunnen aan demo-                                                                                

cratische prijzen aangekocht worden.                                                                  

 

Als ouder kan je een rekening openen, en deze iedere avond betalen.  

Zo hoeft je kind geen centjes mee te nemen. 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

Algemeen 

• Activiteiten: elke dag, ook op feestdagen, van 10u tot 17u 
 

• Opvang nodig? è nwv-jeugd@telenet.be 
 

• Aanmelden maandagochtend: 9u30 – 9u55 
 

ü Zwembrevet van 50m of meer / zelfgeschreven briefje 
ü Zeilpaspoort (stempelboekje) indien je al eerder deelnam aan een kamp. 
ü “De ideale rugzak” (zie vorige pagina’s) 

 
 

• Naar huis gaan… 2 belangrijke afspraken 
 
1. Deelnemers verlaten de kampplaats NIET zonder ouder(s) / volwassene. 

 

2. Deelnemers gaan pas naar huis wanneer de EIGEN monitor hier toe-
stemming voor geeft. 
 

Indien jouw kind zelfstandig naar de parking mag stappen om daar 
opgehaald te worden, moet je dit melden aan onze monitoren.  

 

Medische gegevens en medicatie  

Indien je zoon of dochter medicatie moet innemen of we van bepaalde zaken op de 

hoogte moeten zijn: gelieve ons op voorhand in te lichten via nwv-jeugd@telenet.be. 

Medicatie geef je iedere ochtend in de originele / duidelijke verpakking af, samen 

met de bijsluiter en een zelfgeschreven ‘handleiding’. 

 

Verzekeringen  

Als deelnemer ben je goed verzekerd via een ongevallenverzekering en aanvullende 

burgerlijke aansprakelijkheid.  
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Noodsituaties  

Bij een ernstige ziekte of ongeval worden de ouders zo vlug mogelijk gecontacteerd. 

In echt dringende situaties op het thuisfront kunnen de ouders telefoneren naar 

deze nummers. 

 

Diane  +32468 11 84 00 

Jelle  +32479 37 32 31 

  
  
 

Diane is onze cursusverantwoordelijke. 

Jelle is de hoofdmonitor van onze jeugdwerking.  

 

Middagpauze 

Deelnemers voorzien een eigen lunchpakket. Drankjes kunnen aange- kocht worden 

aan de bar. Drinkbussen kunnen opgevuld worden met water. Vrijdagmiddag eten 

we hotdogs. Meer info hierover krijg je tijdens het Sail&Playkamp. Je kind kan 

vrijdag uiteraard ook een lunchpakket meebrengen. 
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Beeldmateriaal 

 

Tijdens Sail&Play worden er prachtige foto’s 

getrokken. We plaatsen dagelijks een selectie op 

onze Facebookpagina. Na afloop van het kamp 

delen we het volledige album met jullie. 

 
 

 

SOCIAL MEDIA 

 

Vind je NWV al leuk op Facebook?! 

Op het thuisfront weten ze graag hoe het op kamp gaat. Dat begrijpen we 

volkomen. Daarom plaatsen we elke avond 1 kort bericht en enkele leuke foto’s op 

onze facebookpagina. Ook op Instagram (nwv_berlare) kan je de avonturen van je 

kinderen volgen. 

è Onze pagina liken en volgen is dus de boodschap!! J 

https://www.facebook.com/NWVberlare/ 

 
CONTACT 

Als er vragen, problemen of opmerkingen zijn, neem gerust contact op 
met ons. 
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Wij wensen je kind(eren) alvast een prettige week toe! J 

          Nievdonckse Watersport Vereniging 

       Jelle Vets, hoofdmonitor jeugdwerking 

       Diane Krekels, clubverantwoordelijke 

         nwv-jeugd@telenet.be 

 

 

NWV Berlare 
 

Dendermondse Steenweg 13a, 9290 Berlare 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ROUTE TOT DE ZEILCLUB 

Eens het adres bereikt, volg je de oprijlaan tot aan de groene hekkens. Rij nu verder 
tot het einde van de oprijlaan. Auto's parkeren kan op de de parking voor de 
barricadepaaltjes. Volg nu het pad rechts vÓÓr de taverne. Blijf dit volgen tot de 
afslag naar het clubhuis en de technische gebouwen.  


