
Zelf in een paar dagen tijd leren zeilen? 
Een ontspannen weekend aan het water 
met je familie of vriendengroep?  
Je vindt het allemaal Bij Ceulemans.

Wij zijn CWO gecertificeerd 

A73

A73

N321

Nijmegen

Cuijk

N271

N844

Verhuur van zeilboten, 

kano’s, motorboten  

en supboards.

Zeilschool en groeps

accommodatie.

Online reserveren:
www.bijceulemans.nl

Bij Ceulemans
Groepsaccommodaties en zeilen 
Kerkeveld 10

5437 PB  Beers

T 06 44 85 90 02

info@bijceulemans.nl

www.bijceulemans.nl

 BijCeulemans

Openingstijden
april t/m oktober van 9.30–17.30 u 

op zat/zon+vakantiedagen 

hierbuiten voor groepen op aanvraag

Bereikbaarheid
vanaf A73: afslag 4/N321 richting Beers, 

na 1,5 km afslag Kerkeveld 

Bij Ceulemans
thuis op het water

Zeilschool
Bij Ceulemans is een 

CWOerkende zeilschool. 

Je kunt bij ons een  

diploma voor zeilen halen. 

Ervaren instructeurs 

geven les volgens de 

CWOleerlijn. Je kunt een 

cursus afsluiten met een 

CWO I, II of III diploma.

Groeps-
accommodatie
De voormalige boerderij 

gelegen aan de Kraaijen

bergse Plassen biedt  

60 slaapplaatsen 

verdeeld over 14 kamers.

Dat maakt Bij Ceulemans 

dé perfecte uitvalbasis 

voor uw groepsuitje op en 

aan het water. 

Schoolkamp/ 
werkweek
Op schoolkamp op en bij 

het water? Zeilen, kano

varen, vlotbouwen, een 

dropping per boot of 

gewoon lekker zwemmen; 

’s avonds staren naar  

de sterren bij een  

warm vuurtje met een 

marsh mallow, het kan 

allemaal Bij Ceulemans.
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Supboard

Een goede workout: staand peddelen op  

de plassen en zorgen dat je in balans blijft.  

Als je de slag te pakken hebt, is het heerlijk 

ontspannend.

  per uur

Supboard  1 12,50

Zeilschool 

Leer de beginselen van het zeilen of fris je  

kennis weer op met privélessen of een cursus. 

 

In het voor en najaar geven we een zeil cursus  

van 6 zondagen en in de zomervakantie  

geven wij 5daagse zeilcursussen:

 

7–12 jaar in type Optimist

12–15 jaar in type Taz en Topaz uno

> 12 jaar + volwassenen in type Polyvalk.

max. 4 cursisten   per boot

3 uur privéles  1 165

6 uur privéles  1 310

  per boot

dagcursus  1 310

max. 4 cursisten per boot 

1017 uur, 1 uur lunchpauze,  

obv beschikbaarheid

•

•

•

Reserveer online op www.bijceulemans.nl

Zeilboot

Onze Polyvalken kunt u huren per halve of hele 

dag. Er zijn boten met een buitenboordmotor. 

Zeilen kan met groepen t/m 40 personen, 

desgewenst met instructeur. Per boot dient 

er minimaal 1 persoon te zijn met voldoende 

zeilervaring.

 halve dag hele dag

Polyvalk 1 47,50 1 65

Polyvalk motor 1 55 1 85

Kano- en kajak

Sportief bezig zijn en lekker een paar uur varen  

op de Kraaijenbergse Plassen. Kanovaren kan  

met groepen tot 30 personen en is inclusief  

een verplicht zwemvest.

  per uur

Sit on top kajak  1 7,50

3pers Canadese kano 1 12,50

Motorboot

Vermaak je op het water zonder te veel 

krachtsinspanningen. Geschikt voor ca.  

5 volwassenen. Met de groene Whaly’s kunt  

u de plassen verkennen, gaan lunchen bij  

’t Boothuis of oversteken naar de Mookerplas.

 halve dag hele dag

5pers motorboot 1 57,50 1 85

excl. brandstof, 1 125 borg, minimum leeftijd 18 jaar

Inspannen  
of ontspannen 
op het water

Bij Ceulemans staat garant voor een heerlijke dag  
op en in het water. Ontspan je door rond te varen  
in een motorboot op de Kraaijenbergse plassen.  
Of maak er een actieve dag van met een supboard. 
Zeil met je hele familie de plassen over in een van  
de zeilboten. De mogelijkheden zijn eindeloos. 

Tarieven voor 2023


