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De wintertijd staat weer in onze klokken.
Airbnb gasten hebben volop gebruik gemaakt van de dagen die we op
Willemsoord, Den Helder in de haven lagen.
De prachtige zomerse dagen dit najaar gaven nog heerlijke zeiltochten en
mooie waterspiegelingen.
De naweeën van de tropische orkanen gaven diverse dagen met veel wind en
toch nog wat schade aan boten in de haven.
De website van Jolly AQua heeft een ‘nieuw jasje’.
Er was weer ruimte om het renoveren van de Gaviotta op te pakken!
In Malaga Spanje is de Volvo-Ocean Race van start gegaan, de eerste etappe
zit er inmiddels op.
Bootkarwei heeft de eerste opdrachten voor 2018 al in de planning staan!

Plannen 2018
-

-

De planning 2018 voor de Andromaque is uitgewerkt. De routes die mogelijk
zijn met de bij behorende prijs staan op de website en in de brochures (zie
andere bijlages) die we voor 2018 gemaakt hebben.
Uitwaai dagtochten en zeilreizen vanuit Den Helder in het voor- en najaar.
Vanuit Hou Jutland zeilreizen op het Kattegat naar Aarhus, Odense en
Göteborg. Hier dan even de schepen van de Volvo-Ocean Race zien zeilen
rond 21 juni?
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Zwerftochten in het prachtig zeilgebied rond Rügen (Noord-oost Duitsland).
Baaien, bijzondere Hanzesteden, witte stranden en kliffen. 14 daagse
tochten naar Bornholm zijn ook mogelijk vanaf Rügen.
Met het Paasweekend 2018 zijn we met de Andromaque beschikbaar voor
Airbnb in Den Helder.

-

Wat gebeurt er?
-

-

De vernieuwde website geeft de mogelijkheid vragen te stellen,
droomwensen aan te vragen en gastgegevens in te vullen voor de reis.
Het grootzeil gaat naar de zeilmaker. De af en toe toch wel stevige wind
met name in de Duitse Bocht vraagt om goed herstel van het uitgescheurde
reefoog.
We blijven de Volvo-Ocean Race op de voet volgen
Bootkarwei gaat volop verder met onderhouds- en reparatie klussen bij
andere bootbezitters het hele land door.
Sinterklaas met zijn Pieten komt 18 november aan in onze haven. Tijd om
de Andromaque winterklaar te maken.

Volg Jolly AQua op facebook. Achtergrond Informatie vind je op w
 ww.jollyaqua.nl
Vragen mail info@jollyaqua.nl of bel 0628653832 (Hans)

-

Jolly genieten van beelden op onze website en een ontspannen gezellige
Sinterklaastijd.⚓

Tot ziens, ❤groeten,
Hans en Riet Buijs

