
Programma:
10.00u  ontvangst in
  “Polderpoort”
10.30u  teambriefing
11.00u  startschot met
  Le Mans start
               Lunch onderweg
               div. stops en opdrachten
17.00u  uiterste Finishtijd

  Borrel

18.30u  Barbecue
20.00u  Prijsuitreiking

   Feest!

2 1  M E I  2 0 1 1

Meer informatie en inschrijven:
www.broekpolderregatta.nl

2011
REGATTA

VLAARDINGER VAART

Broekpolder Regatta
2 1  M E I  2 0 1 1

  “... super leuk

 en geweldig voor teambuilding...”



Naast Het Zonnehuis zijn op 20 december 2009 jl. 21 
nieuwe appartementen opgeleverd. In deze nieuwe 
locatie voor ondersteund wonen ‘De Laurenburg’ 
worden jongeren tussen de 18 en 45 jaar met Niet 
Aangeboren Hersenletsel (NAH) gehuisvest. Zij 
kunnen hier zelfstandig wonen combineren met de 
zekerheid van 24-uurs zorg. Hiervoor zijn in de 
appartementen allerlei voorzieningen aangebracht 
ook wel domotica genoemd. 

Zo zijn deuren en verlichting bijvoorbeeld op 
afstand te bedienen. Ook zijn er voor de veiligheid 
van de bewoners allerlei voorzieningen aanwezig, 
zoals een alarmering en ingang met camera. Iedere 
bewoner heeft zijn eigen appartement, voorzien van 
een woonkamer, slaapkamer, keuken, douche en 
toilet. Een aantal basisvoorzieningen zijn aanwezig.  

Zelfstandig wonen met zorg, behandeling en welzijn 
is het doel. Iedereen heeft toegang tot 24 uurs 
verpleeghuiszorg en kan gebruik maken van de 
faciliteiten van Het Zonnehuis.  

Het project van Zorgcombinatie Nieuw Maas wordt 
mede mogelijk gemaakt door het Prinses Beatrix 
Fonds, Fonds NutsOhra en Fonds Schiedam 
Vlaardingen e.o. 

Voor meer informatie over “De Laurenburg”: 
www.nieuwemaas.nl
Telefoonnummer 010-4759595 

Compleet dagarrangement:
 € 700,00 per team

START/FINISH

Natuurhaven Bommeer

Het Jachthuis

“Uniek en exclusief event voor
teams van 6 tot 8 personen.

Sportief en verantwoord.
Ervaring niet vereist!”

Wat is de Broekpolder Regatta? 

De Broekpolder Regatta is een race met historische 
zeilende platbodems op de Vlaardinger Vaart en de 
Vlieten. De schepen varen zonder gebruik van motor 

via de Foppenplas naar Ma
een wedstrijdbaan vanaf de Vlaardingse Polderpoort 

assluis, Schipluiden en 
terug naar Vlaardingen. De bemanning zorgt ervoor 
dat het schip met zeilen, bomen, jagen en soms 
zelfs roeien zo snel mogelijk de finish behaalt. 

De Broekpolder Regatta staat voor een unieke, (in-) 
spannende en bovenal leuke ervaring. Het 
evenement bestaat uit een volledig dagprogramma, 
compleet met ontvangst, lunch, borrel en een 
prijsuitreiking met groot feest als afsluiting. 

Wie kan zich inschrijven? 

In navolging van het grote succes van de 
Broekpolder Regatta 2010 organiseert de Ronde 
Tafel 56 Vlaardingen samen met Bureau Op Koers!  
op 21 mei 2011 de tweede Broekpolder Regatta. 

De deelnemende schepen worden verhuurd aan 
bedrijven, instellingen, sportclubs en vrienden-
teams. Per schip kunnen maximaal 8 personen 
meevaren als bemanning. 

Wat kost deelname? 

Deelname aan de Broekpolder Regatta bedraagt 
€700,00 per boot. De gehele dag wordt volledig 
verzorgd. Bij de prijs inbegrepen zijn huur van de 
boten, T-shirts voor de bemanning, catering aan 
boord, lunch, borrel en aansluitend een barbecue 
met feest, sympathieke publiciteit en gegarandeerd 
spierpijn de dag erna. 

Goed Doel 

De opbrengst van de Broekpolderregatta gaat naar 
het project “De Laurenburg” van “Het Zonnehuis” .


