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Schrijf nu in !
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 2019 in de wacht te slepen.
Op 21 – 23 oktober wordt namelijk
voor de 13de 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
bluepeter@ziggo.nl

BLUE PETER NEEMT DE JEUGD AAN BOORD
Met het succes van vorig jaar nog scherp in ons geheugen zijn wij al bezig
met een voorbereidingen van een nieuwe editie van de Blue Peter.
Het thema van vorig jaar stond in het teken van “Schoon Grevelingen”.
Wij hebben samen met de Wethouder Peter Feller een jutbak mogen onthullen,
want duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij deze Gemeente.
Dit jaar zullen we dit thema voorzetten, maar zal ook de nadruk
op de jeugd aan boord worden gelegd.
Zeilen is een complex spel van tactiek, strategie, multitasking,
meteorologie, concentratie, passie en doorzettingsvermogen.
Dit alles komt samen tijdens ons driedaags zeilevenement en
dat spreekt de jongere generatie aan.
Met ons evenement kunnen we de jeugd enthousiasmeren om
het echt traditioneel schipperen her te beleven en voort te zetten.
Blue Peter Hardzeildagen laten uw zeil hart harder kloppen!
De eerste inschrijvingen komen binnen. Cor van Noort is terug van weg geweest! Hij zal deelnemen met zijn
Westerdijk zeeschouw. Er gaan geruchten, dat Rob Moree weer met een grote boot komt.
TOPICS van deze nieuwsbrief:
•
•
•
•
•
•

Nieuwe samenwerking! Blue STAR en Blue Peter slaan handen in een! Welkom bij de Blue Peter
Warm welkom voor een nieuwe deelnemer: Jodocus van Carl von Lindern
WIJ Reclame gaat weer onze T-shirts drukken en in op zoek naar jou!
Creative Lines zet zich in voor Stichting Blauwe lijn.
Den Boer Sails trots op zeil garderobe LE 25.
Fleur Verloo van Brasserie Sailor’s inn uitgelicht.
Lees meer in deze nieuwsbrief…………

Dit zeilevenement zou niet mogelijk
zijn zonder de materiële en financiële
steun van onze sponsors.
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.

bluepeter@ziggo.nl

www.bluepeterhardzeildagen.nl

Zeilen van traditionele tot aan moderne afwerking!
De nieuwe lemsteraak LE 25 vaart dit jaar
met bruine zeilen van Den Boer Sails

Wij danken HML voor hun jaren lange steun
Dit jaar heeft HML besloten om andere initiatieven te sponsoren

Sinot looked to natural elements and forces of nature to find inspiration for the style
of the interior. A clean environment has been created by using graphic lines and
mathematically repeating sequences along with materials such as onyx, crystal
glass panels and stainless steel.

Havenmeester Conny zal ons tijdens de Blue Peter weer
ontvangen in haar haven en clubgebouw. Dank jullie wel!
Watersportvereniging Bru is opgericht in 1967 en is te vinden
direct na de Grevelingensluis aan bakboord zijde. Met ongeveer
150 ligplaatsen en een diepgang tot 4.50 mtr is de haven
bereikbaar voor alle maten en soorten schepen. De uitstekende
voorzieningen en het familiaire karakter van onze
verenigingshaven dragen ertoe bij dat we een gezond
ledenbestand hebben met een mooie mix van jong en oud. We
organiseren jaarlijks veel activiteiten en omdat we ook veel
passanten mogen verwelkomen, kunnen we spreken van een
levendige, actieve haven.
Grevelingenkaart:
Op de Grevelingen is een “Grevelingen liggeld regeling” van
toepassing om de eilandjes te kunnen bezoeken. Kaarten zijn
weer verkrijgbaar in onze haven!

Why choose BlueStar?
BlueStar team has more than 30 years of experience working in the Offshore Industry.
About BlueStar
BlueStar is an innovative service and project partner in the Offshore and Marine market. We are working in close cooperation with leading oil-, gas- and engineering companies. We support and advise our clients from the design phase
through the entire life cycle of their offshore facilities.
Our origin
Founded on many years of experience in service, maintenance and projects we launched two BlueStar labels in 2017;
BlueStar Workforce and BlueStar Offshore. Both are part of STAR Group.
BlueStar Offshore is active in the field of offshore electrical and in the field of offshore construction and maintenance.
Servicing our clients with competent personnel and services is our key business. BlueStar Offshore however, specializes
in specific fields of technology such as Automation & Instrumentation, Electrical, Power Distribution & Generation and
HVAC.

BlueStar Workforce offers solutions for offshore & marine related projects. BlueStar Workforce has an extensive market
knowledge and a vast network. Therefore, we are able to service marine and offshore project solutions effectively and
efficiently. BlueStar Workforce employs top level staff, that can get the job done. In addition to delivering offshore
solutions, we ensure quick turnaround of payments and documentation.

Wie durft er ook deze uitdaging aan te gaan
Schrijf je in voor deelname: bluepeter@ziggo.nl

BLUE PETER feliciteert
Stichting Behoud Hoogaars met het succes van
Graag bij inschrijving de volgende informatie vermelden :
hun Van Loon Hardzeildag 2019
-

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.

Optiparts is ‘s werelds grootste leverancier van Optimist
onderdelen. In ons nieuwe blog gaan we dieper in op het
merk en assortiment. http://bit.ly/2vyc6GQ
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Bollende zeilen, zwaarden die door het water snijden,
sprankelend witte boeggolven en schuimend kielzog.
Schepen die “er lekker inhangen”. Kan het nog Zeeuwser?

Creative Lines heeft het concept Blauwe Lijn in samenwerking bedacht en uitgewerkt. Dit jaar staat Johan van
Veen hoofdzakelijk in de picture. Hij is onderdeel van oud ingenieurs en waterbouwers waar we trots op
kunnen zijn en door geïnspireerd kunnen worden. De stichting wil jonge studenten van allerlei studies
betrekken. De grote inspirator van Johan van Andries Vierlingh, hij leefde in de 16e eeuw. Volg ook de
Facebookpagina Stichting Blauwe Lijn.

Bij ons kunt u terecht voor autobeletteringen,
gevelreclame, bewegwijzering, raamdecoratie,
spandoeken, vlaggen, banieren en nog veel
meer. Wij vertalen de huisstijl van uw
organisatie in concrete visuele uitingen.

Brasserie Sailor’s Inn
Het ondernemerschap is er bij Fleur Verloo met de paplepel ingegoten. En dat is nog altijd goed te merken.
Samen met haar zus, zwager en ouders is stilzitten geen optie en zorgen zij het hele jaar voor bedrijvigheid op de
modernste jachthaven van Nederland. Wij spraken Fleur en vroegen haar alle ins and outs over hun
familiebedrijf: Brasserie Sailors’ Inn.
Je runt Brasserie Sailor’s Inn met je gezin, hoe gaat dat?
‘’We hebben een goede taakverdeling al zeg ik het zelf. De brasserie run ik samen met mijn zwager Marco als
kok, zus Iris als full-time gastvrouw en op de achtergrond mijn moeder Karin als boekhouder en vader Ben als
conciërge. Zelf ben ik verantwoordelijk voor personeelszaken, marketing, sales en alles wat er organisatorisch
bij komt kijken.’’
Hoe zijn jullie ooit begonnen met de brasserie?
‘’Op mijn 21e verhuisde Sailor’s Inn van de ‘oude locatie’ naar het nieuwe pand. Het nieuwe pand had twee
verdiepingen. Het leek mijn vader wel wat om boven een wat luxer restaurant te starten. Omdat ik enige
ervaring had in wat luxere restaurants vroeg hij mij dit op te gaan zetten. Gelukkig had zuslief een jaar
daarvoor een goede kok aan de haak geslagen en ben ik samen met mijn zwager restaurant De Etage gestart.
De Etage, wat later Oester & Soja werd, hebben wij 7 jaar gerund. Op de begane grond zorgde mijn zus dat
alles in de Brasserie Sailor’s Inn goed verliep. Op een gegeven moment kwamen wij op het punt dat we van
het gehele pand Sailor’s Inn hebben gemaakt.’’
Waar ben je tot nu toe het meest trots op?
‘’Zelf heb ik altijd een doel voor ogen gehad met Sailor’s Inn. Zo wilde ik voor mijn 30e een bepaalde jaaromzet
behalen, en dit is gelukt! Wij zijn, net als veel restaurants op het eiland, een seizoensgebonden bedrijf. Er
wordt van ons verwacht dat we het gehele jaar open zijn. Oftewel, je moet meer business creëren in het
laagseizoen. Dit hebben we gedaan door een vergaderruimte aan te bieden, geheel verzorgde arrangementen
voor bedrijven, bruiloften, recepties et cetera. Daar heb je de nodige naamsbekendheid voor nodig. Gelukkig
zitten we nu, na 10 jaar, op het punt dat er in Sailor’s Inn het gehele jaar door bedrijvigheid is. Zo hebben we
onder andere WinterWonderland het leven in geroepen. De zaak wordt dan in de maanden november en
december omgetoverd tot een heus winterparadijs.”

