*English below
Hallo scheeps eigenaar!
Tot het merk geladen is Zeilend vrachtschip Tres Hombres onderweg naar de Azoren. Daarna zal ze weer zeil
zetten en begin Juni in Nederland haar vracht af leveren in Amsterdam. Aan boord een vol ruim met o.a.
Rum, Chocolade, Cocao, Koffie en Aloe Vera, 7 crew en 8 leerlingen.
Ondertussen wordt er hard gewerkt aan, Nordlys, het tweede zeilende vrachtschip in de vloot van
Fairtransport. Nordlys staat op dit moment op de helling bij Damen in Den Helder. Een enthousiaste crew is
bezig met het vastlassen van extra ballast onder de bestaande kiel, er worden gangen in de huid vervangen en
tegelijkertijd wordt er elders flink gebreeuwd en geverfd. Eind volgende week wordt Nordlys weer te water
gelaten en terug gebracht naar haar oude plekje op de oude rijkswerf te Willemsoord , Den Helder. Hier
zullen man en muis werken aan het zeilklaar maken van dit prachtige schip. Nordlys zal deze zomer voor het
eerst in bijna 1.5 jaar weer zeil zetten en vracht vervoeren onder zeil!
U kunt komen kijken!!
Samen met de museumhaven en de daarbij aangesloten schepen houden wij 18 april een open dag. Tijdens
deze dag kunt u Nordlys en vele andere schepen bezoeken, u kunt een kijkje nemen op ons Fairtransport
kantoor en de werkplaatsen waar stiching Nautische monumenten en onze Nordlys crew veel werk
verrichten.
Een warm welkom voor iedereen!!
Datum: 18 April 2015
Tijd: van 10:00 tot 16:00
Locatie: Museum Haven, Willemsoord 73, Den helder
Ahoy!
Fairtransport
www.fairtransport.eu
www.fairtransport-foundation.nl

----------------------------------Hello Ship-owner!
While sailing cargo vessel Tres Hombres is sailing towards the Azores with her cargo hold filled with Rum,
cocoa, chocolate, coffee and Aloe vera. The second sailing cargo vessel in the fleet of Fairtransport is made
ready to sail the European waters.
At the moment Sailing Cargo vessel Nordlys is on the Slipway at Damen, Den Helder, Netherlands. Her
skilled crew is welding a new ballast keel (4000 kg!) under the existing keel. Also some planking in the hull
is being replaced and at the same time some handy hands are caulking and painting the underwater ship.
She will be a float again the end of next week. Nordlys will be moved to here old spot at the Museum
Harbor of Den Helder again ,where she will be made ready for her first sailing cargo trip again this
summer.
Together with the people of the Museum-harbour and several other shipowners we'll have an open day th
18th of April 2015 to show you all what we are doing, whom we are working with and to have a look at
the ships and workshops of the museum harbor Willemsoord.
A warm welcome to all who want to visit us!
Date: 18 th of April
Time: 10 Am until 4 PM
Location: Museum Harbor, Willemsoord 73, Den Helder, Netherlands
Ahoy!
Fairtransport
www.fairtransport.eu
www.fairtransport-foundation.nl
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