
 

 

BIERMAN ZEILWEEKEND JONGE BALIE GELDERLAND 2019 
 
 
Amicae, amici, 
 
De wind al flink in de zeilen na de Jonge Baliereis of kan je niet wachten om het water op te gaan? Ook 
dit jaar organiseert de Jonge Balie Gelderland het fameuze zeilweekend! Na een driedaagse editie vorig 
jaar, wordt deze succesvolle lijn voortgezet: ook dit jaar zullen we Friesland gedurende drie dagen (en 
daarmee dus twee nachten) onveilig maken! 
 
Het zeilweekend zal dit jaar van vrijdag 30 augustus tot en met zondag 1 september 2019 plaatsvinden. 
Het volledige programma zullen wij op korte termijn bekend maken, maar hierbij alvast een tipje van 
de sluier. De verwachte aankomst op de vrijdagavond is tussen 18:00 en 20:00 uur. Op zaterdag hijsen 
we de zeilen en trotseren we de Friese meren. Na een barbecue zetten we koers richting het Friese 
nachtleven om ook daar het zeil in top te hijsen. Na een brak ontbijt op zondag, staat het eenieder vrij 
huiswaarts te keren. Fanatieke schippers kunnen uiteraard ook op zondag (op eigen gelegenheid) het 
schip te water laten. 
 
De eigen bijdrage voor het zeilweekend bedraagt dit jaar € 85,--. Bij deze prijs zijn onder meer de 
accommodatie inclusief twee overnachtingen, twee ontbijtjes, barbecue op de zaterdag en 
zeilboothuur inbegrepen.  
 
De bestemming is inmiddels oud en vertrouwd: de Friese meren. Ook dit jaar gaan we onder zeil bij 
accommodatie de Trije Peppels & Elzenbeam te Heeg (Osingahuizen 4, 8621 XD Heeg). Vervoer van en 
naar deze accommodatie is op eigen gelegenheid, waarbij vanwege beperkte parkeermogelijkheden 
samen reizen de voorkeur verdient. 
 
Je kunt je opgeven voor het zeilweekend door bijgaand (*) aanmeldingsformulier ingevuld te mailen 
naar Samantha Kranenburg: kranenburg@bierman.nl. Opgeven kan tot en met 19 juli 2019.  
 
De beschikbare plaatsen zullen worden vergeven op volgorde van binnenkomst van de inschrijving. 
Mis de boot niet en wacht niet te lang!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Zeilcommissie 2019 
 
Samantha Kranenburg 
Annouck de Jong  
Dylan Goossens 
Sven Wakker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Aanmeldingsformulier 
Bierman Zeilweekend 2019 Jonge Balie Gelderland 

 
Ja, ik geef me graag op het voor het Bierman Zeilweekend van de Jonge Balie Gelderland op  
30 augustus, 31 augustus en 1 september 2019. Het programma start vrijdag 30 augustus 2019 om 
tussen 18:00 en 20:00 uur en eindigt zondag 1 september 2019 omstreeks 12:00 uur. 
 
Ja, door het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier geef ik de Jonge Balie Gelderland toestemming om 
gegevens over mij te verwerken. Door deel te nemen aan de activiteiten georganiseerd door de Jonge Balie 
Gelderland, onder andere het zeilweekend, geef ik toestemming voor het plaatsen van foto’s en/of video’s op 
de door de Jonge Balie Gelderland beheerde media, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend) de Facebook-
pagina en de website van Jonge Balie Gelderland. 

 

Naam:            

 

Kantoornaam:            

 

Factuuradres:            

 

E-mailadres:            

 

Telefoonnummer:            

 

Schipper:   JA, ik kan zelfstandig zeilen / NEE, ik kan niet zelfstandig zeilen 

Let op: Laat deze vraag je vooral niet tegenhouden je op te geven. 
Zeilervaring is niet vereist. Per zeilboot is slechts één (1) ervaren 
schipper vereist.  

 

Vegetarisch:   JA / NEE 

 

Overige opmerkingen:           

 

Datum:   Handtekening 

 
 
_______________   ______________________________ 
 
Het aanmeldingsformulier graag uiterlijk 19 juli 2019 mailen naar Samantha Kranenburg: 
kranenburg@bierman.nl. Annuleren kan eveneens uiterlijk 19 juli 2019.  Indien de deelnemer niet 
verschijnt of later dan 19 juli 2019 annuleert, is de deelnemer zijn/haar eigen bijdrage ter hoogte van 
€ 85,-- aan de Jonge Balie Gelderland verschuldigd. Deelname aan dit zeilweekend is geheel op eigen 
risico. De deelnemer ontvangt t.z.t. een factuur voor de eigen bijdrage, alsmede nadere informatie en 
het definitieve programma. 


