
Wat valt er allemaal binnenhet aanbod?

Hier wordtvoor gezorgd:

• de kosten van het zeilkamp
• zakgeld €15,-voor frisdrank, chips, ansichtkaarten
of een souvenir

• een kamp trui (hoodie)
• waar nodig: een basispakket met slaapzak, regen-
kleding en laarzen

• indien geen eigen vervoer aanwezig is: taxivervoer
heen en terug vanuit Leiden naar De Wĳde Aa voor
de kinderen en een ouder/verzorger.

Aanmeldingen en informatie:

Tamara Breton, diaconaal werker

Diaconaal CentrumDe Bakkerĳ
Oude Rijn 44 b -2312HG Leiden
W: www.debakkerĳleiden.nl

T: 071 -514.49.65
E: tamarabreton@debakkerĳleiden.nl

Ontmoetingsplaats van de zeilweken:

Zeilcentrum “de Wĳde Aa”
Aderweg 2 -2371AH Roelofarendsveen

T: 06-15.08.57.52 (kampadministratie)
W: www.dewĳdeaa.nl

10 juli t/m
20 augustus
2022

Zeilweken
Wijde Aa



2 kinderen

Een weekje genieten op en aan het water

Het project “Zeilweken Wijde Aa” wil kinderen en jongeren uit de
regio Leiden, voor wie vakantie er financieel even niet in zit,een
weekje vakantie bieden. Een paar dagen weg van huis, om te bou-
wen aan zelfkennis en zelfvertrouwen, om je zelfredzaamheid te
vergroten, sociale vaardigheden te oefenen en nieuwe vriendschap-
pen aan te gaan.

Voor kinderen en jongeren van 8 tot 17 jaar

Dit jaar biedt Stichting “de Wĳde Aa” voor de vĳfde keer, in samen-
werkingmetDiaconaal CentrumDe Bakkerĳ en steun van het Kans-
fonds, in de zomervakantie ruimte aan 12 kinderen in de leeftijds-
groep van 8 tot17 jaar om zich aan te sluiten bij een zestal zeilweken
voor groepen van 20 à 30 kinderen.
Het zeilcentrum is gevestigd in de gemeente Roelofarendsveen en
gehuisvest in een nog draaiende windmolenmidden in een groene
polderaan “de Wĳde Aa”, een zĳtakvan de Braassem. Sinds de
oprichting in 1958maakt het centrum jonge mensen enthousiast voor
de zeilsport.

Stichting "de Wĳde Aa"

Het doel van de Stichting “de Wĳde Aa” is het zonder winstoogmerken
op zuiver ideële basis bevorderen van de watersport in het algemeen
en de zeilsport in het bijzonder. Dat kunnen ze doen dankzij de
vrijwillige inzet van jonge, enthousiaste studenten uit het hele land.
Zij willen niets anders dan aan ieder kindeen onvergetelijke
zeilervaring meegeven.

Hoe ziet een zeilweek eruit?

Een zeilweek op deWijde Aa begint op zondagmiddag 16.00uur en
eindigt op zaterdagmiddag om13.00 uur met de diploma-uitreiking.
De kampen worden begeleid door getrainde vrĳwilligers, veelal
studenten. Voor alle kinderen is er een mentor aanwezig voor extra
ondersteuning. Ieder kindheeft gedurende de week een vaste
mentor van wie het kind dagelijks mentorles krijgten bij wie het
terecht kan met vragen.

Tijdens het zeilprogramma zit een kind dagelijks met een andere
groep kinderen en een wisselende instructeur aan boord.
De schipper vaart met een motorbootom de kinderen heen en helpt
waar nodig. Tĳdens iedere zeilweek wordter, afhankelĳk van het
weer, een dagtochtop de Braassem en de Kaag gemaakt.

Naast het zeilprogramma is het kampleven heel belangrĳk. Er is
ruimtevoor grappen en grollen, oude en nieuwe liederen, samen
eten, bonte avonden metmeesterlijke acts, samen zwemmen, keten
in de slaapzalen en lange avonden bij het kampvuur.

Alles speelt zich af rondomdemolen, waar de kinderen even
loskomen van hun eigen woonomgeving en bijvoorbeeld ook een
week geen gebruik kunnenmaken van digitale media.

De ideale zeilkamper…

• … is niet bang voor water en heeft minimaal zwemdiploma A
in verband met de veiligheid

• … zal zich waarschijnlijk prettig voelen alleen van huis
• … heeft voldoende beheersing van de Nederlandse taal
• … kan zich vinden in de kampregels en het programma
• … heeft bij voorkeur een ongevallen en aansprakelijkheids-

verzekering (dit kan op verzoek voor de kampweek ook
collectief geregeld worden)

Wanneer?

In de volgende "molenweken" zĳner plaatsen beschikbaar:

Week 1 (10-16 juli leeftijd 11-14 jaar) 2 kinderen
Week 2 (17-23 juli leeftijd 14-17 jaar 2 kinderen
Week 3 (24-30 juli leeftijd 8-12 jaar) 2 kinderen
Week 4 (31 juli -6 augustus leeftijd 14-17 jaar) 2 kinderen
Week 5 (7-13augustus leeftijd 11-14 jaar) 2 kinderen
Week 6 (14-20 augustus leeftijd 8-12jaar)

Plaatsing op volgorde van aanmelding vol=vol


