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De Andromaque heeft nu winterrust!
Het was vroeg volop winter in onze woonplaats.
Bootkarwei heeft meerdere binnen en werkplaatsklussen. Wat met dit weer
wel welkom is.
Sinterklaas werd weer van harte welkom geheten door honderden kinderen
op Willemsoord en werkte mee aan een documentaire; Bekijk Sinterklaas
Bestaat: Sinterklaas Bestaat op
https://www.npo.nl/VPWON_1266472https://npo.nl/VPWON_1266472
Gezellige warmte binnen en genieten van oerhollandse gerechten als
speculaas gebakken volgens oud recept uit vaders speculaasplank.
Zweedse zeilers die we ontmoet hebben op Öland laten ons weten dat ze
genieten op de Atlantische oceaan van zelf gevangen makreel onder
tropische temperaturen, op weg naar het Carbische gebied.
De feestdagen staan voor de deur. We leven zo vanzelf naar 2018.
De zeilers van de Volvo-Oceanrace hopen na de kerst aan te komen in
Melbourne Austalië.

Plannen 2018
-

We hopen de zeiljachten van de Volvo-oceanrace in juni te zien op het
Kattegat op weg naar Götheborg en Aarhus.
Vooraf willen we uitwaaien met dagtochten en zeilreizen vanuit Den Helder.
Met Pasen is de Andromaque weer via Airbnb beschikbaar in de jachthaven
van Willemsoord, Den Helder. Hier zijn altijd musea open en met de ferry is
er gelegenheid om Texel te bezoeken.
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Hartje vakantietijd zeilen we rond Rügen waar het nu genieten van sneeuw
is. In de zomer jolly zeilen in baaien naar bijzondere Hanzesteden, tussen
witte stranden en kliffen. Vraag gerust naar de mogelijkheden.
Rondom de langste dagen van 2018 zeilen we vanaf Jutland, Denemarken op
het blauwgroene water tussen de beboste kust met witte zandstranden.

Wat gebeurt er?
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Op de Jolly AQua website kun je nu ook een bericht plaatsen
https://www.jollyaqua.nl/belevenissen/nieuws-jolly-aqua-mare mocht je
dit willen.
Het grootzeil ligt bij de zeilmaker. De af en toe toch wel stevige wind met
name in de Duitse Bocht vraagt om goed herstel van het uitgescheurde
reefoog. De zeilmaker beloofde dit klaar te hebben voor het vaarseizoen.
We zijn niet de enige zeilers met zeilschade:):)
We blijven de Volvo-Oceanrace het komende halfjaar via het wereldwijde
web volgen. Vandaag liggen de Akzo-zeilers in laatste positie helaas pech
met de zeilen gehad.
Bootkarwei is volop indoor bezig met onderhouds- en reparatie klussen van
andere bootbezitters.
Voor de Kerstman heeft Jolly AQua via de webshop kortings- en kadobonnen
te koop, zie https://www.jollyaqua.nl/vaartochten .

Volg Jolly AQua op facebook. Achtergrond Informatie vind je op www.jollyaqua.nl
Vragen mail info@jollyaqua.nl of bel 0628653832 (Hans)
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Jolly Kerstdagen en een ontspannen gezellig 2018.

Tot ziens in 2018, groeten,
Hans en Riet Buijs

