Nieuwsbrief
Mooi slot voor het
zeilseizoen 2016!
Net als in voorgaande jaren is ook
dit jaar de Stichting Blue Peter
Hardzeildagen op zoek naar
deelnemers, die de uitdaging van
traditioneel schipperen niet
schuwen en in het bezit zijn van een
flinke dosis teamspirit, lef en goede
schipperskunsten.
Op 17 - 19 oktober wordt namelijk
voor de 10de keer de Blue Peter
Hardzeildagen georganiseerd.

Augustus 2016

Blue Peter Update!
Wist u dat….

Gaat u deze uitdaging aan?
Zet dan nu de wind in uw zeilen,
wend de steven en meld u aan via
contact@bluepeterhardzeildagen.nl
Iedereen met een voorliefde voor
traditioneel schipperen is welkom!

… het Grevelingenmeer het grootste en helderste zoutwatermeer van West-Europa is
en de scheiding maakt tussen Goeree Overvlakkee en Schouwe Duivenland.
…de Sailor’s Inn dit jaar wederom de catering voor de slotavond gaat verzorgen.
Deze eigentijdse brasserie is gelegen aan de jachthaven van Bruinisse. Dat deze jacht
haven 1 van de Sevensisters is. www.sevensistershaven.nl voor info over korting acties.
.. Prima onderdeel is van Marskramer en is gespecialiseerd in huishoudelijke en cadeau
artikelen.
… Den Boer Sails een kortingsactie heeft. Lees meer in deze nieuwsbrief.
… Bruinisse een echt vissersdorp is vol stoere zeebonken. Hier de mosselkweek en de
visserij een van de belangrijkste bron van inkomsten is.
… zeilen in Zeeland niet compleet is zonder te hebben genoten van een echte
Zeeuwse bolus van de stadsbakkerij.
… de Vlaardingse Schelvispekel een groot succes is in Amerika.
… wij als organisatie ons uiterste best doen om er een onvergetelijk lustrum van te
en er een nieuw wedstrijd onderdeel is op de Hardzeildag. Miniaak zeilen!
Wij
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De vrienden van de
Blue Peter
Dit zeil evenement zou niet
mogelijk zijn zonder de
materiële en financiële steun
van onze sponsors.
Wij zijn dan ook enorm trots
om deze vrienden te mogen
benoemen.

Er is een nieuwe winnaar getrokken uit
de likes van de facebook actie!
Wij hebben onze uiterste best gedaan
om in contact te komen met de
eerdere winnaar van het prachtige
zwemvest, maar tevergeefs.
De winnaar is nu: Joost Kamphuizen!
Alsnog gefeliciteerd Joost met dit
mooie kado van Kids Watersport.

Meer vrienden van de Blue Peter

Stichting Blue
Peter
Hardzeildagen is
doorgaans op
zoek naar nieuwe
sponsoren.
Wilt u met uw
bedrijf bijdragen /
meedoen of op
een andere
manier ons
ondersteunen laat
het ons dan even
weten. Wij
kunnen dan een
passend Sponsor
participatie met u
bespreken.

Voorlopige deelnemers lijst 2016





















Martina Maria, Lemsteraak, Walter Esch (nieuw)
UK 102, Zeeschouw, J. Bruggeman
Blauwe Ruis, Schokker, Fam. Rijpma
Griet, Zeeschouw, Fam. van der Veer
LE 25, Lemsteraak, Pieter van Gemerden
De Zee, Zalm Schouw, Rob Moree
Jonge Sinjoor, Lemsteraak, Tom Cabuy
Onverdroten, Botter, Sikko Steenstra
Leviathan, Zeeschouw, Han van Doorn,
De Wet, Hoogaars, Daan Meeusen
Alcyon, Hoogaars, Stichting beh. Hoogaars*)
Vispaard, Lunstroo-Hoogaars, Lorenz Kielwein*)
Oog in het Zeil, Zeeschouw, Martin van de
Graaf*)
De Bruine Os, Schokker, Jan Geuze*)
CC 257, Cornisch Crabber, L. Verzijden*)
Nettie, Lemsteraak, A. van Marrewijk
ARM 17, Spriet getuigde hoogaars, A. van de
Heijden
TH 49, Hengst, Stichting beh. Hoogaars*)
’t Breugeltje, Lemsteraak, Frank Breugelmans
Anna, Hoogaars, Sander Poutsma

STICHTING “BLUE PETER HARDZEILDAGEN”
Per adres:
Zuidzijdsedijk 52
3264 LJ Nieuw Beijerland
Telefoon: (06) 53827612 of (06) 51374244

Email: Contact@bluepeterhardzeildagen.nl

Check onze nieuwe website:
www.bluepeterhardzeildagen.nl
(demo)

Support schepen
 Ferja, Fam. van der Veer
 Siesta, Karel Koenen
*) bevestiging verwacht
Prima, onderdeel van Marskramer, is
gespecialiseerd in huishoudelijke en
cadeau artikelen.
Prima is gestart in 2013 en inmiddels
uitgegroeid tot een winkelketen
verspreid over geheel Nederland. In
het voorjaar brengt Prima een
uitgekiende collectie tuinmeubelen
en tuinaccessoires.
Rond oktober/november is het feest
in onze winkels met een fantastische
collectie voor de decembermaand.
In veel Prima winkels treft u ook de
Toys2Play speelgoedcollectie aan.

Prima is altijd scherp geprijsd.

Den Boer Sails, Maat werk is voor ons een letterlijk begrip
Aanbieding:
Bij bestelling van nieuwe zeilen in de maanden
augustus en september ontvangt u een korting
van maar liefst 15%
Adres: Ridder van Dorplaan 5a 3284 AT ZUID-BEIJERLAND
Tel:
0186-612702
Website:
www.denboersails.nl
Mail:
info@denboersails.nl
Facebook:
www.facebook.com/denboersails

Hoofdsponsor KME is de Drijvende Kracht achter de Blue Peter

Geef nu op voor Deelname !
Nog niet aangemeld ?

Geef je dan zo spoedig mogelijk op via naar
contact@bluepeterhardzeildagen.nl of via onze nieuwe site.
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
Wij verzoeken tijdens de “hardzeildag” om een aantal
werknemers en/of relaties van de “Vrienden van de Blue Peter”
aan boord te nemen.
Een bescheiden eigen bijdrage zal worden gevraagd.
In volgende nieuws brief uitgebreid uitgelicht!

De supermarkt van Port Greve – Pakgro
Makkelijk te voet te bereiken vanaf de Jachthaven Den Osse (5min)

Met nog een ruime week tot de Wereldhavendagen in Rotterdam bevestigt Van Oord de deelname van zijn offshore installatieschip
Aeolus. Het schip, dat 23 augustus de laatste windturbine van in totaal 150 windturbines voltooide, is gedurende de dagen open voor
bezoek. Daarnaast vervult het zaterdagavond 3 september een ‘hoofdrol op poten’ in de muzikale show van licht, beeld en geluid.
Het schip zal voor deze gelegenheid in de Nieuwe Maas, naast de Erasmusbrug, op poten komen te staan. Deze muzikale show, die
traditioneel wordt afgesloten met vuurwerk, is vanaf de oevers rond de Erasmusbrug door het publiek te bekijken.
Met een lengte van 139 meter en een breedte van 38 meter is het schip niet te missen aan de Parkkade in Rotterdam. De Aeolus
hoort sinds 2014 bij de geavanceerde vloot van Van Oord en is speciaal ontworpen voor de bouw van offshore windparken. De
Aeolus is uitgerust met een kraan met een hijsvermogen van ruim 900 ton. Hierdoor kan het fundaties en windturbines transporteren en
installeren. Vier gigantische poten van elk 85 meter lang en 920 ton gewicht, zorgen ervoor dat het schip op de zeebodem kan staan
en in waterdieptes tot 45 meter kan werken.

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.

