
Beste donateurs en vrienden 
          van Sea First Foundation,

Na een prachtige, en voor Sea First nuttige, zomer 
staat de herfst alweer voor de deur en heeft Sea 
First (gezamenlijk Nederland en België) BIJNA 
weer een nieuwe website. Deze website heeft 
heel wat problemen gekend om deze weer op het 
oude niveau te krijgen, maar het is bij het verschijnen 
van deze Nieuwsbrief dus bijna gelukt. Af en toe 
even kijken, en als alles weer 100% functioneert, 

zullen we dat op facebook en de website aankondigen.

Sea First sponsor Klean Kanteen heeft een unieke drinkfles ontworpen. 

Het herfstseizoen is – naast de “gewone” lessen op scholen, vooral het 
seizoen van de beurzen en gelijkaardige evenementen. Hierna vindt u alle 
informatie over de evenementen en beurzen, waar Sea First een stand heeft 
en waar en wanneer we ook lezingen geven.

Sea First wenst je een mooie herfst!

Namens Sea First België en Nederland,
Dos Winkel 
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Klik hier om het filmpje te bekijken

19SEPTEMBER2015

Op zaterdag 19 september vindt de 
3de editie plaats van de Amanprana 
North Sea Challenge!
Sport mee voor een schone zee!

We dagen je opnieuw uit om je met 
onze Noordzee te meten in een groots 
sportevent langs de hele Belgische 
kustlijn. Van elke deelnemer gaat 
dankzij hoofdsponsor Amanprana,  
€ 5,- naar Sea First! Natuurlijk hebben 
we ook een stand, waar je van harte 
welkom bent.
Loop, fiets, wandel of mountainbike 
mee tussen 3000 anderen, steun het 
goede doel en houd zo onze Noordzee 
proper. Strijd mee langs de branding 
van ons eigen stukje Noordzee in 
België: van De Panne of Oostende 
naar Knokke-Heist. Een ultieme kracht- 
meting voor zowel de doorsnee strand- 
ganger, de sportieve atleet als de 
ambitieuze activist. De Amanprana North 
Sea Challenge vormt een uitdaging 
voor iedereen: alleen, met vrienden, je 
collega’s of met het hele gezin. 
Zie de North Sea Challenge website 
om je in te schrijven!

19-20SEPTEMBER2015

www.puur-fair.nl 
Sea First heeft hier een stand en Dos 
geeft op de 20e twee lezingen.
PuurFair 2015 wordt gehouden in 
Undercurrent, een prachtige locatie 
op het water in Amsterdam Noord, 
centraal gelegen bij Amsterdam 
Centraal Station. Met de gratis pont 
vanaf Amsterdam CS naar NDSM werf 
ben je er zo! Volg de groene graspijlen 
aan de overkant, of houd de borden 
Gewoonboot/Undercurrent aan.

Undercurrent in Amsterdam Noord
Papaverweg t/o 54, Amsterdam (op de 
kop van het Johan van Hasseltkanaal)

Met de auto? Let op: op zondag tijdens 
de Dam tot damloop rijden over ring 
Noord tot afslag Coenplein, dan NDSM 
werf en Klaprozenweg aanhouden, de 
Papaverweg loopt hier evenwijdig aan, 
wat zuidelijker.

12SEPTEMBER2015

Lezing voor kinderen vanaf 10 jaar 
(ouders zijn ook van harte welkom) op 
zaterdag 12 september van 14:00 tot 
15:00 uur.
Dos Winkel zal uitleggen waarom de 
zeëen zo belangrijk zijn, maar ook 
vertellen waardoor de zeëen bedreigd 
worden. Uiteraard komen ook de 
oplossingen aan bod. Het geheel wordt 
geïllustreerd met prachtige onderwater-
foto’s die Dos gedurende zijn duikcar-
rière van ruim 30 jaar gemaakt heeft.

De lezing vindt plaats in Het Natuurhuis 
Merksem. Eethuisstraat 130 -140, 2170 
Merksem, België. tel.*32(0)3/6455042
van Dos Winkel verkopen wij ook het 
zeer boeiende boek over “de Zee”,
meer info
Aanmelden bij raf@hetnatuurhuis.be
Toegang is gratis!

16SEPTEMBER2015

Workshop voor kinderen van 9 tot 15 
jaar (moeders en/of vaders mogen 
ook meekomen) op woensdag 16 
september van 15:00 tot 17:00 uur: 
Met Dos Winkel over “De Oceaan”, 
meer info
van de Wervelaan 10, 2970 Schilde 
Tel: (03)384 09 66
Van Dos Winkel verkopen wij ook het 
zeer boeiende boek over “de Zee”, 
meer info
Inschrijven vooraf noodzakelijk, daar wij 
maar een beperkt aantal plaatsen ter 
beschikking hebben.

https://www.youtube.com/watch?t=210&v=QMivyCciCSQ
https://www.youtube.com/watch?t=210&v=QMivyCciCSQ
http://www.northseachallenge.eu/
http://www.puur-fair.nl/
http://mailing.natuurlijkemolen.be/mailings/september2015/persbericht-april13.jpg
mailto:raf%40hetnatuurhuis.be?subject=
http://mailing.natuurlijkemolen.be/mailings/september2015/persbericht-april13.jpg
http://www.puur-fair.nl/
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13-14OKTOBER2015

Op dinsdag 13 en woensdag 14 
oktober staat Sea First op de Offshore 
Energy beurs in de RAI in Amsterdam. 
Dit is misschien niet een beurs 
waar je Sea First verwacht, maar 
wel een plaats waar mogelijk heel  
wat bedrijven te verleiden zijn tot 
duurza(a)m(er) ondernemen op zee.
Wij hebben een gratis stand met 
dank aan Navingo! En hulp van Sea 
First sponsor Lastechniek Europa, 
waarvoor veel dank!
Voor meer informatie ga naar
www.offshore-enery.biz of klik op 
bovenstaande banner.

1NOVEMBER2015

www.vegfest.nl 
Ben jij voor een gezondere planeet met 
meer natuur en meer dierenwelzijn, 
bezoek dan het VEGFEST op zondag 
1 november in de Jaarbeurs in Utrecht. 
Tijdens VegFestNL zullen er twee Sea 
First Foundation congressen komen! 
Dit om jullie allemaal te laten genieten 
van het inspirerende verhaal van Dos 
Winkel en het prachtige team dames 
en heren die jullie meer willen vertellen 
over het leven in de zee. Wil je zeker 
zijn dat je VegFestNL kunt bezoeken? 
Bestel dan online je toegangskaart! 
Bezoekers van VegFestNL betalen 
slechts €10,- Dit is een all-inclusive 
prijs! Met je toegangskaart kun je 
terecht bij alle onderdelen van het 
VegFestNL. Er worden geen toeslagen 
gerekend voor workshops, sprekers, 
podium bezoek etc..

3-4OKTOBER2015

Zaterdag 3 en zondag 4 oktober staat 
tijdens de Veggie Fair de duurzame, 
biologische en veggie lifestyle centraal. 
Op de gezellige productmarkt stelen 
bedrijven uw hart. Gepassioneerde 
ondernemers laten u hun product zien, 
proeven en voelen. Er is uiteraard ruimte 
om alles te leren over vegetarische en 
veganistische producten en om vragen 
te stellen. Sea First heeft hier, zoals elk 
jaar, een stand met tal van prachtige 
boeken, petten, T-shirts en nog veel 
meer. Klik op bovenstaand logo voor 
meer informatie.

13,20, 27 en 29OKTOBER2015
26November2015

Op diverse locaties in België. 
Info en tickets via 
www.oceanfilmfestival.be
Sea First zal op enkele van deze 
dagen met een stand aanwezig zijn. 
Houd Sea First op facebook in de 
gaten voor de data dat Sea First een 
stand heeft. 

4OKTOBER2015

Op 4 oktober organiseert oceaan beschermingsorganisatie de Sea First Foundation 
www.seafirst.eu een Beach Clean-up dag vanaf surfschool Hart Beach www.
hartbeach.nl. Heel bijzonder is onze gast Merijn Tinga, de Plastic Soup Surfer! 
www.plasticsoupsurfer.nl 
Hij opent deze dag met 
geweldige verhalen over 
de tochten die hij heeft 
gemaakt op de Noordzee.
De Beach Clean-up wordt 
om 11:00 uur gestart vanaf 
de Hart Beach Surfclub, 
Strandweg 3, 2586JK 
Scheveningen.

Kom met zo veel mogelijk 
vrienden en bekenden 
het strand schoonmaken 
tijdens deze gezellige dag!

Aanmelden kan via de 
facebookpagina 
Deelname is natuurlijk gratis.

B E A C H 
CLEAN-UP

Zondag 4 oktober
Op 4 oktober organiseert Sea First Foundation een gezellige middag waarbij 

het strand van Scheveningen een extra grondige schoonmaakbeurt krijgt.

Tussen 11.00 en 14.00 is 
iedereen welkom om mee 

te helpen.

Startpunt HART BEACH 
Surfschool, Strandweg 

3B, Scheveningen

http://offshore-energy.biz/
http://www.vegfest.nl/
http://www.veggiefair.nl/
http://offshore-energy.biz/
http://www.vegfest.nl/
http://www.oceanfilmfestival.be
https://www.facebook.com/SeaFirst?fref=ts
http://www.seafirst.eu
http://www.hartbeach.nl
http://www.hartbeach.nl
http://www.plasticsoupsurfer.nl  
https://www.facebook.com/events/822333104540941/

