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Beste vrijwilligers,
ï

Burdock sponsort al geruime tijd met veel plezier de Eendracht. De Eendracht
en Burdock passen goed bij elkaar, omdat ook bij Burdock het samenwerken aan uitdagingen centraal staat.
Dat zien wij ook terug bij de vrijwilligers en wij kijken met volle tevredenheid terug op de relatiedagen die wij
op de Eendracht beleefd hebben. Maar weet je eigenlijk wat Burdock doet?
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Burdock verbindt opdrachtgevers en professionals wereldwijd. Dat doen we in de sectoren Bouw & lnfra,
Energy, Finance, High Tech, Oil & Gas en Process. Met onze inhoudelijke kennis, ervaring en ons netwerk
vinden we gekwalificeerde en eÍvaren professionals en teams voor een diversiteit aan projecten. Onze
kwaliteit is de nuchtere benadering.

Burdock is op zoek naar ervaren en kundige professionals. We bieden onze specialisten uitdagende
projecten bij toonaangevende (internationale) opdrachtgevers. Daarnaast vragen we professionals die
ambitieus, zelfstandig, initiatiefrijk en flexibel zijn. Pas jij in het Burdock-profiel? Dan maken we graag kennis
met je. Ga je voor Burdock werken, dan kun je rekenen op duidelijke afspraken, de mogelijkheid jezelf te
ontwikkelen in een groeiende organisatie, kennisdeling en interessante opleidingen.
Kennismaken met onze aanpak? Ga voor meer informatie naar onze website: www.burdock.corn" E-mailen
of bellen kan natuurlijk ook: info@burdock.com of +S1 16;70 3191990.
Met vriendelijke groet,
Prescill a O osterwolde,

Burdock Group

o/s Zeefakkel heeft weer een mooie toekomst voor de boeg
Op 2 november was er een feestelijk dank-je-wel aan iedereen die
heeft brjgedragen aan het herstel van de aanzienlijke schade door een
brand aan boord van o/s Zeefakkel. En Eendracht heeft zeker een
grote br.ydrage geleverd. Robert van der Meulen van Teamco
Foundation wist Rob Krootjes over te halen om de organisatie op zich
te nemen en zijn netwerk in te schakelen om het schip weer
verantwoord met jeugd naar zee te laten varen. Teamco zou de
reparatie opdrachten dan betalen. Een fantastische initiatief voor het
behoud van nautische erfgoed voor de jeugd en daarmee de toekomst
ervan. De gebroeders Erik en Bart Hop zijn maanden bezig geweest
de betimmering benedendeks en van de nieuwe barruimte op de hun
bekende wijze prachtig te herstellen. Eendracht was dan ook goed
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vertegenwoordigd op dit feestje.
Rob Krootjes heeft als aandenken het Eendracht-schildje overhandigd aan commandant Chris van de
Linden. Een mooie start van de nieuwe muurdecoraties en wellicht een leuke samenwerking.
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Kort Nieuws
rI) Cadeautip

Het boekje " 'Zeemanstaal' spreken we allemaal", mel
uitdrukkingen, gezegden en woorden die hun oorspring hebben in de zeemanstaal
en het zeemansleven van vroeger en nu nog ingeburgerd zijn in ons dagelijks
taalgebruik. Prijs: € 14,50, excl. vezendkosten. Te bestellen via
€ 'www.zeemansiaai.nl. Echt ontzettend leuk, volgens tipgeefster Caroline Braam
(scheepsarts).
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