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Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met:
Inge Hermans
info@wsvdebeuningseplas.nl
www.wsvdebeuningseplas.nl
www.facebook.com/Wsvdebeuningseplas
WSV De Beuningse Plas
Verlengde Reekstraat 1A
Beuningen
Water en Vuurtocht

Onze vereniging wordt gesteunt door de volgende
(hoofd)sponsoren en donateurs:

Kanovaren op de Spiegelwaal in Nijmegen
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www.wsvdebeuningseplas.nl

Welkom bij watersportvereniging
W.S.V. de Beuningse Plas
Aan de rand van onze wijk, vlakbij de manege, is de Watersportvereniging (Wsv) de
Beuningse Plas gevestigd. Vanuit ons eigen
clubhuis (met botenhuis) bieden wij veel
gezelligheid en sport op en rond het water.
Lidmaatschap van de Wsv is een ideale gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten
en lekker sportief bezig te zijn. Alle activiteiten worden georganiseerd en begeleid
door vrijwilligers.
Wij streven ernaar om in de
lente en zomer
iedere zondagmiddag tussen 14 en
17 uur en enkele
woensdag middagen activiteiten aan te bieden. Ook organiseren we elk
jaar cursussen zeilen, kanovaren en surfen.
We openen het seizoen ieder jaar met een
Jaarfeest en aan het eind van de zomer
genieten van de traditionele Water & Vuurtocht (nachtvaren na een BBQ).
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Zondagmiddag: watermiddag !

Cursussen en feestjes

Tijdens onze openingstijden
kunnen leden en aspirant-leden
(na
voldoende instructie) gebruik maken
van onze bootjes
en natuurlijk langs
het water genieten van het uitzicht
en de activiteiten op het water. Tot slot
zijn we als vereniging nauw betrokken bij
de ontwikkelingen rondom de zandwinning en handhaving van de bevaarbaarheid van het water in onze prachtige wijk.

Bij voldoende belangstelling organiseren
we zeil-, kano en surfcursussen (tegen betaling). De data staan in de agenda op onze
website. De Wsv biedt
ook de mogelijkheid
tot het geven van een
waterfeestje onder
onze begeleiding, bijvoorbeeld een kinderof klasse feestje, mits
het feestje een waterthema heeft.
Lidmaatschap

Leden kunnen een kano, open bic, optimist
of aqua-skipper lenen via reservering op
onze website. Er gelden een aantal regels
die we dan zullen uitleggen. Er zijn ook waterballen, spelletjes en kleurplaten voor de
kinderen die we bij gelegenheid gebruiken.

Ben je geïnteresseerd, kom dan gerust kijken bij één van onze activiteiten of
wordt direct lid
via de website.
Het lidmaatschap kost €
12,50 per jaar
voor volwassenen en € 27,50
voor kinderen
tot 18 jaar.

Lidmaatschap

www.wsvdebeuningseplas.nl

