Nieuwsbrief
Sluit je vaarseizoen af op
de Grevelingen!
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 21 - 23 oktober wordt namelijk
voor de 13de keer de Blue Peter
Hardzeildagen georganiseerd.
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Blue Peter Update!

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

WIST U DAT….
De Blue Peter nu officieel onderdeel is van de Grevelingenweek!
Ben jij jong en je wilt iets gaafs meemaken? Iedereen tussen de 8 en 18 jaar kan meevaren
op unieke schepen! Op de derde en laatste wedstrijddag van de Blue Peter Hardzeildagen
kan je opstappen op authentieke platbodems.
Twintig gaffelgetuigde schepen - o.a. Lemsteraken, Botters en Hoogaarzen - varen tijdens de
Grevelingenweek op een duurzame en slimme manier op de Grevelingen.
https://www.ivn.nl/grevelingenweek/activiteiten/zeil-mee-met-de-blue-peter-hardzeildagen-0

…er dit jaar weer een Pech Prijs te winnen is?
Deze wordt aangeboden door Clarie & Walter
Esch van de Martina Maria.

… De Optimist on Tour van woensdag 25 september tot
en met vrijdag 27 september in Dordrecht plaats vindt.
Lees meer in deze nieuwsbrief.
…er zelfs een zeeschouw als “Boat and Breakfast” geboekt kan worden; Zeeschouw Schouwe.
“Boat and Breakfast” biedt accommodatie in Strijensas met gratis WiFi en uitzicht op de rivier.
Het beschikt over een restaurant, een bar en een terras. Deze boot deed mee met de BP.
….Dat de Jonge Sinjoor haar 40ste verjaardag viert!
Water-rAnt 27-28-29 september 2019.
100 traditionele schepen verzamelen aan de voet van het MAS in Antwerpen.
Een ideale gelegenheid om je maritieme kennis even op te frissen. Wat waren
ook alweer bilges, fenders, schoten en vallen? De bemanningen vertellen
het je graag. Komen jullie onze lemsteraak Jonge Sinjoor gelukwensen met haar
40ste
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Grevelingenweek
Over de Grevelingenweek
Voel de wind door je haren, het najaarszonnetje op je gezicht en laat je
longen vullen met de zilte lucht. Dit najaar kan iedereen weer genieten van
de Grevelingen. Kom het zelf beleven en proef, ruik, zie, voel en hoor 16 t/m
23 oktober de Grevelingen tijdens de Grevelingweek.
Samen met een IVN-natuurgids op zoek naar eetbare paddenstoelen, met de boswachters van
Staatsbosbeheer op excursie naar de Veermansplaat of een kopje koffie met streekgebak bij
een Grevelingengastheer: er is voor ieder wat wils tijdens de Grevelingenweek. Ook de
flamingo’s kijken alweer uit naar hun roze zondag!
Tijdens deze Beleefweek staat het diverse karakter van de Grevelingen centraal en betrekken
we inwoners, recreanten, ondernemers, scholieren en toeristen bij dit prachtige
gebied. Samen zorgen we voor een geweldige beleving van de Grevelingen.

Zeil mee met de Blue Peter Hardzeildagen
Ben jij jong en je wilt iets gaafs meemaken? Iedereen tussen de 8 en 18 jaar kan gratis
meevaren op unieke schepen! Op de derde en laatste wedstrijddag van de Blue Peter
Hardzeildagen kan je opstappen op authentieke platbodems. Twintig gaffelgetuigde schepen o.a. Lemsteraken, Botters en Hoogaarzen - varen tijdens de Grevelingenweek op een
duurzame en slimme manier op de Grevelingen. De ervaren schippers en hun bemanning zijn
er klaar voor om jou mee te nemen in de wereld van Blue Peter Hardzeilen, een race die
jaarlijks op de Grevelingen plaatsvindt om de beste, slimste, snelste en duurzaamste schipper
te worden.
Deelname is o.v.b. van de weersvoorspellingen.
Max aantal deelnemers: 10-15 kinderen (sterk afhankelijk van de vloot en het weer).

Praktische gegevens
Datum: Woensag 23 oktober
Tijd: 09.00 – 16.00 uur
Locatie: W.s.v. Bruinisse, Werkhavenweg 1, Bruinisse
Aanmelden via: bluepeter@ziggo.nl

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.

Herbeleef de Blue Peter van 2018

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 2019

STICHTING “BLUE PETER HARDZEILDAGEN”
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Blauwe Ruis, Schokker, Sjoerd Rijpma
CC 257, Cornisch Crabber, L. Verzijden
Jodocus, Carl von Lindern
UK 102, Zeeschouw, John Bruggeman
LE 25, Lemsteraak, Pieter van Gemerden
Martina Maria, Lemsteraak, Walter Esch
’t Breugeltje, Lemsteraak, Frank Breugelmans
Leviathan (XL), Zeeschouw, Han van Doorn,
Pegasus, Hengst, St. Tolerant, Pascal Vidts
Vispaard, Lunstroo-Hoogaars, Lorenz Kielwein
ARM 17, Spriet getuigde hoogaars, L van der Mark
Jonge Sinjoor, Lemsteraak, Tom Cabuy
Ald Gilis, Schokker, Rob Moree
Oog in het Zeil, Zeeschouw, Martin van de Graaf
De Bruine Os, Schokker, Jan Geuze
Waterton – LD1, Leidse Blazer, Ton Stallinga
Alcyon, Hoogaars, Stichting beh. Hoogaars*)
Boreas, Stichting beh. Hoogaars*)
Aeolus, Zeeschouw, Cor van Noort *)

Support schepen
• Griet, Jeroen van der Veer
• Siesta, Karel Koenen
• Teunis, Adri *)
*) bevestiging verwacht

Schelvischpekel
“Een oude kruik Schelvischpekel kunnen kopen van rond 1900.
Dit is het oudste etiket van de Schelvispekel die ik ken. Met de
oude spelling! Ik ben heel erg blij”wq, Aldus Leo Fontijne.

Zuidzijdsedijk 52
3264 LJ Nieuw Beijerland
Telefoon: (06) 53827612 of (06) 51374244

Email: bluepeter@ziggo.nl

Check onze website:
www.bluepeterhardzeildagen.nl

Nieuwe Den Boer Sails
Nieuw rolgrootzeil en rol genua geleverd voor Hallberg Rassy 42F.
Gemaakt van nieuwe kwaliteit toerlaminaat Contender CDX Pro.!

Adres: Ridder van Dorplaan 5a 3284 AT ZUID-BEIJERLAND
Tel:
0186-612702
www.denboersails.nl
Website:
Mail:
info@denboersails.nl
Facebook:
www.facebook.com/denboersails

Our Core Values
At BlueStar we work according to three core values. These values make us succeed in maintaining the
best relationships with candidates, employees and clients.

Honest and transparent
We work according to the ’fair price for fair work’ principle. We believe trust is the foundation of every
successful working relationship, which is why we work in an honest and transparent way with our
candidates, employees, contractors and clients alike.

Passion for people
We are a workforce management organisation and we put our people fi rst. We have a strong bond with
our people in order to ensure their safety, well-being and expectations are met. This is why at BlueStar
you always can count on the right people in the right place.

No-nonsense
What you see is what you get! We prefer a swift and simple approach, with the aim of creating long-term
relationships.

Geef nu op voor Deelname !
Nog niet aangemeld ? Laatste kans
Geef je dan zo spoedig mogelijk op via naar bluepeter@ziggo.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!

heb je de nieuwe bussen al gespot..
met onze reclame op de achterzijde?

Bij Optimist on Tour, het landelijk rondreizend watersportevenement van het Watersportverbond, maken kinderen
gratis kennis met verschillende watersporten. Onder begeleiding van gecertificeerde en enthousiaste instructeurs
varen kinderen hun eerste mijlen in een Optimist en gaan ze kanovaren, suppen of windsurfen. Daarnaast zorgen de
aquaroller en het Optimist on Tour Laboratorium, waar kinderen op een speelse manier meer leren over water, voor
veel plezier op én naast het water. Zo komen kinderen op een makkelijke, leuke en laagdrempelige manier in
aanraking met de watersport!
Kinderen tussen de 8 en 12 jaar kunnen zich, samen met hun vriendjes en vriendinnetjes, inschrijven om mee te
doen met Optimist on Tour. Het enige dat je nodig hebt, is minimaal zwemdiploma A. Plezier op het water
gegarandeerd! Bekijk hier de tourkalender.

Optimist on Tour Dordrecht
Van woensdag 25 september tot en met vrijdag 27 september vind je Optimist on Tour in Dordrecht. Hier
kan jij leren zeilen, kanovaren en suppen. Dit is je kans om, samen met je vriendjes en vriendinnetjes,
gratis te leren zeilen kanovaren of suppen bij Optimist on Tour. In Dordrecht wordt de Optimist on Tour
mede mogelijk gemaakt door de gemeente Dordrecht en Dordt Sport.
Sinds de start in 2014 hebben meer dan 85.000 kinderen kennis gemaakt met de watersport waarvan
vele kinderen een stap hebben gemaakt naar een lokale watersportvereniging en/ of vaarschool. Ook in
2019 wordt het succesvolle programma Optimist on Tour voortgezet door het Watersportverbond.
Onder begeleiding van enthousiaste gecertificeerde instructeurs leren de kinderen kanovaren, suppen en
zeilen in een Optimist. Kom je het ook een keer proberen?

