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Blind varen op je gevoel 
Lees voor 

Maak kennis met de watersportactiviteiten van SailWise 

Al ruim 40 jaar lang biedt SailWise actieve en uitdagende vakanties en activiteiten op het water, voor 

mensen met een beperking. Ook voor mensen met een visuele beperking. 
Wil jij ook ervaren hoe het is om te zeilen met de zon in je gezicht, de wind door je haren, dan ben je 

van harte welkom op één van de kennismakingsdagen ‘Blind varen op je gevoel’.  

Kennismakingsdagen individuele inschrijvingen: 

vrijdag 28 september 2018   Catamaran Beatrix, Elahuizen  

zondag 7 oktober 2018   Tweemastklipper Lutgerdina, Enkhuizen 

Kennismakingsdagen voor groepen: 

Donderdag 20 september 2018  Watersporteiland Robinson Crusoe, Loosdrecht 

Donderdag 27 september 2018  Catamaran Beatrix, Elahuizen 

 

Programma  

10.30 – 11.00 uur Aankomst op locatie 

11.00 – 11.30 uur Welkom en uitleg 

11.30 – 16.30 uur Rondleiding en varen, met tussendoor een lunch 

16.30 – 17.00 uur Afsluiting en aan wal  

Kosten inclusief lunch 

€ 10,00 per persoon als je blind of slechtziend bent. 

€ 25,00 per persoon als je als begeleider mee gaat. 

Begeleiding 

De kennismakingsdagen worden begeleid door een professionele staf en vrijwilligers. Zij zorgen 

gezamenlijk voor de invulling van alle noodzakelijke randvoorwaarden, ADL-hulp en begeleiding die je 

nodig hebt. 

Vervoer vanaf station alleen voor individuele aanmeldingen: 

Elahuizen: de ligplaats van de Beatrix is lastig te bereiken met het OV. Daarom zullen wij vanaf het 

dichtstbijzijnde station een taxidienst verzorgen die dag. Deze kosten zijn voor eigen rekening en 

bedragen € 12,75 p.p. en komen bovenop de deelnemersbijdrage. 

Wil je gebruik maken van het vervoer, geef dit vooraf op bij de aanmelding. 

Enkhuizen: De Lutgerdina ligt aan de Gependam, op loopafstand van station Enkhuizen. Er is volop 

parkeergelegenheid. 

Aanmelden voor kennismakingsdag 

Deze vragen beantwoorden en mailen naar boekingen@sailwise.nl (zowel deelnemer, als begeleider) 

Naam en achternaam: 

Geboortedatum: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Telefoonnummer thuisblijver in geval van nood: 

Emailadres: 

Heb je een dieet: ja /nee* (indien ja, graag in de mail opschrijven welk dieet) 

Gewenste datum individueel geboekt: 28 september / 7 oktober* 

Ben je een deelnemer: ja/nee *  

Ben je een begeleider: ja / nee* 

Wil je gebruik maken van het vervoer naar Elahuizen: ja / nee* 

Wil je post van SailWise ontvangen om op de hoogte te blijven van onze activiteiten? 

Graag doorstrepen wat niet van toepassing is bij *. 

https://app.readspeaker.com/proreader/proreader.php?cid=5379&lang=nl_nl&url=https%3A%2F%2Fwww.sailwise.nl%2Fblind-varen-op-je-gevoel%3Ftoken%3D
mailto:boekingen@sailwise.nl

