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De herfst van 2017 is een feit. Veelal zonnige zomerse weken laten we
achter ons. De Zeedoksluis gaat bijna met “pensioen”. Na Sail Den Helder is
de aanpassing van de haven gestart. Willemsoord wordt ‘getijdenbestendig’!
Hierdoor wordt de haven nog aantrekkelijker voor zeiltochten.
Het gastvriendelijk maken van de Andromaque is doorgegaan. Het aan boord
stappen van de Andromaque is makkelijker!
In juni, juli en augustus zeilden we rond Denemarken, Zweden, Finland en
Duitsland. We hebben met de gasten prachtige momenten beleefd op unieke
plekken. Om er een paar te noemen Anholt, Arkösund, Stockholm,
Grönhögen, Christiansø, Lohme, Wangeroog, Dokkum….
Ook waren er spannende momenten. Gelukkig bleef het bij spanning en
konden we een en ander zelf reparen. Wel zijn we voor Klintholm Havn een
blauw koffiekopje verloren. Een strandjutter daar zal er eerdaags nog leut
uit drinken.
Tijdens de zeiltochten hebben we regelmatig  berichten op facebook
geplaatst. Het aanpassen van de website lukte helaas niet vanwege de
dagelijkse activiteiten aan boord.

Plannen 2018
-

De oorspronkelijke planning 2018 voor de Andromaque wordt aangepast.
Bootkarwei en de ervaringen van afgelopen jaar heeft ons tot andere reis
opzet gebracht. We hebben een prachtig zeilgebied rond Rügen (Noord-oost
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Duitsland) ontdekt. Tevens willen we meerdere reizen vanuit hetzelfde open afstapplaats organiseren. In oktober hopen we dit rond te hebben.
Verzoeken om een specifieke zeilreis kunnen ingediend worden. Wil je die
in 2018 maken laat dit dan z.s.m. weten als het om de maanden
juli-augustus 2018 gaat!
Nadere informatie voor 2018 komt uiterlijk begin november.
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Wat gebeurt er?
-

We hebben nu onze vaste plek op Willemsoord. De Andromaque is
beschikbaar voor dagtochten, en korte trips op de wadden.
Vanuit Bootkarwei helpen we andere bootbezitters met onderhoud en
reparaties.
De Andromaque is beschikbaar als Bed & Breakfast in de haven van Willemsoord,
Den Helder
De website wordt aangepast en gaat tot de vernieuwing gedeeltelijk ‘uit de lucht’.

Volg Jolly AQua op facebook. Achtergrondinformatie vind je op w
 ww.jollyaqua.nl
Vragen mail info@jollyaqua.nl of bel 0628653832 (Hans)
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Jolly en een ontspannen herfst 2017 met uniek vaargenot⚓

Tot ziens, ❤groeten,
Hans en Riet Buijs

