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Drie dagen lang vriendschappelijk
strijden op het Grevelingenmeer voor
gaffelgetuigde schepen kleiner dan 15
meter. Hierbij wordt varen zonder
motor beloond.
Bij de Blue Peter Hardzeildagen
worden schippers en hun bemanning
uitgedaagd om de “Poorten race”, de
“Grevelingen acht”en de
“Hardzeildag” te varen om zo de titel
als Beste, Slimste en Snelste schipper
van 2016 in de wacht te slepen.
2de Lustrum
Op 17-19 oktober wordt namelijk voor
de 10de keer de Blue Peter
Hardzeildagen georganiseerd.
Ga je deze uitdaging aan? Zet dan nu
de wind in de zeilen, wendt de steven
en meld je aan via
www.bluepeterhardzeildagen.nl

10 jaar Blue Peter gaan we vieren!
De zomer is begonnen, maar gezien het druilerige weer is hier helaas niet veel van te
merken. Achter de schermen bij de Blue Peter schijnt de zon volop!
Het is een speciaal jaar voor de Blue Peter, want de Stichting viert haar 10-jarig bestaan.
Dat laten wij natuurlijk niet zomaar voorbijgaan.
Wij hebben als organisatie zeker niet stilgezeten en mogen meerdere nieuwe partners
verwelkomen. Northshore Yachts Holland, iPS, BC Support, Spar Pakgro, Johnny’s Taria,
Prima, NMC, Biesheuvel Graveertechniek en de Stadbakkerij steunen dit jaar ook onze
Stichting.

iPS – Powerful People feliciteert de
Stichting Blue Peter Hardzeildagen met
het 10 jarig jubileum.
iPS levert personeelsoplossingen aan de
Bagger, Offshore en Civiele industrie en
heeft al meer dan 28 jaar ervaring met
het rekruten van hoog opgeleid
personeel met ervaring, van een enkele
specialist tot een volledig team.
De consultants zijn in staat om
gekwalificeerd personeel aan te trekken,
te selecteren en uit te zenden vanuit elke
uithoek van de wereld.
Wat mag u van iPS verwachten?
Lees verder in deze nieuwsbrief.

Den Boer Sails staat in de special van de Schuttevaer

De vrienden van de Blue Peter
Dit zeilevenement zou niet mogelijk
zijn zonder de materiële en financiële
steun van onze sponsors.
Wij zijn dan ook enorm trots om deze
trouwe vrienden te mogen
benoemen.

Schelvispekel is het
vloeibaar erfgoed van
Vlaardingen. Het is een
oude vissersdrank op basis
van brandewijn en
specerijen. De brandenwijn
wordt nog steeds zelf
gestookt op koperen
distilleerketels en de
specerijen extraheren
minimaal 2 maanden op de
oude stenen extract potten.
Na 2 maanden wordt het
extract gemengd met
brandenwijn en suiker.
Schelvispekel bevat geen
toegevoegde geur, kleur en
smaakstoffen. Proef het
verschil!

Stichting Blue Peter Hardzeildagen is doorgaans op zoek naar nieuwe sponsoren. Wil je met het bedrijf bijdragen / meedoen of op een
andere manier ons ondersteunen laat het ons dan even weten. Wij kunnen dan een passend Sponsor participatie met jou bespreken.
Contact@bluepeterhardzeildagen.nl

Wederom een succesvolle Like & Win actie
van Kids Watersport
Op onze facebook pagina was er 2 weken lang een
like & win actie in samenwerking met Kids Watersport.
Dit jaar bestond de prijs uit een Besto Turn Safe
reddingsvest met een drijfvermogen tot 40 kg
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Uit de tientallen ‘likes’ en onder toeziend oog van de
notaris “Daffie” hebben een officiële winnaar! Wij
feliciteren Paul Mdema met deze mooie prijs. Veel
succes en plezier met dit sportieve cadeau.

Trots op onze trouwe sponsor

Een van de nieuwe partners is BCsupport
Beste Zeilliefhebbers,
Nor
Wat leuk jullie hier te ontmoeten. Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Saskia AngenentDegens van BCsupport, hét communicatiebureau van de Hoeksche Waard. En een
vriendin van Boudy. Dit jaar ben ik medeorganisator van de Blue Peter Hardzeildagen
in oktober 2016. Het is een speciaal jaar voor de Blue Peter, want de Stichting viert
haar 10-jarig bestaan. Daarom help ik graag mee om dit bijzondere lustrum een mooi
podium te geven.
Inmiddels hebben wij aardig wat werk verricht. Misschien is het al opgevallen, maar
we hebben een gloednieuwe website. Hier vind je alle informatie en de laatste
nieuwtjes over het evenement. Ook het logo kreeg een extra tintje en we hebben
nieuwe sponsors mogen verwelkomen. Daarnaast is het aantal deelnemers uitgebreid
met nieuwe enthousiaste platbodem schippers.
Tevens is er dit jaar een extra leuk wedstrijdonderdeel. Northshore Yachts Holland,
Walter Esch, stelt twee Mini-Aakjes ter beschikking om voor jong en oud een rondje
mosselbank te zeilen. Op woensdag vindt de wedstrijd plaats.
Na afloop wordt een prijswinnaar bekendgemaakt.
Kortom: allemaal leuke ontwikkelingen voor dit unieke evenement.
Graag wens ik jullie een mooie zomer met veel leuke zeilmomenten.
Hartelijke groeten,
Saskia Angenent-Degens

HOOFDSPONSOR 2016

WSV Bru onze thuishaven tijdens de Blue Peter
WSV Bru is dit jaar weer bereid
om ons te ontvangen vanaf
dinsdagmiddag 18 tot
donderdagochtend 20 oktober.
Wij zijn dan ook enorm dankbaar
voor deze gastvrijheid. Bedankt!

Geef nu op voor Deelname !

Nog niet aangemeld ?

Geef je dan zo spoedig mogelijk op via
www.bluepeterhardzeildagen.nl en klik op
“schrijf ons”.
Graag bij inschrijving de volgende informatie
vermelden:
- Naam Eigenaar
- Naam Schip / Thuishaven
- Lengte
- Aantal bemanning
- Aantal personen dat deelneemt aan de
maaltijd indien afwijkend van
bemanning.
- Aantal plaatsen voor eventuele
“opstappers”.
Voorwaarden voor deelname:
Een gaffeltuig schip niet langer dan 15 meter
Een bescheiden eigen bijdrage zal worden
gevraagd.

Pagina 6

UK 102
winnaar
2015

Online magazine van iPS
Dit magazine staat vol met nieuwe projecten, klanten informatie en het team achter iPS.

Wat mag u van iPS verwachten ?
Hoge wereldwijde en persoonlijke service, transparantie, gekwalificeerde uitzendkrachten,
flexibele en professionele personeelsoplossingen, 24/7 responsiviteit en complete
grensoverschrijdende payroll services.
iPS – Powerful People
Personnel | Projects | Payroll

Stichting Behoud Hoogaars organiseert wederom de Van Loon Hardzeildagen
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