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De Andromaque heeft de winterstormen tot nu prima doorstaan!
Het afdekzeil van de Gaviotta is door de orkaanachtige wind op 18 januari in
flarden gescheurd.Gelijk maar een nieuwe aangeschaft.
Bootkarwei heeft meer dan voldoende binnen- en werkplaats klussen. Voor
meerdere booteigenaren is wat hogere temperaturen welkom. Verf-,
polyester- en lijm klussen vragen temperaturen met dubbele cijfers.
We zijn ook lid van een corsogroep in onze woonplaats. De bouwtent werd
18 januari een paar meter verplaatst door het enorme natuurgeweld en kon
daarna naar de sloop. Met Jolly AQua doen we mee aan hun crowdfundactie
https://www.jollyaqua.nl/vaartochten/coderood-bon. Onze actie loopt tot
eind februari.
Zweedse zeilers die we ontmoet hebben op Öland arriveerden net voor de
kerst in Port Elizabeth. Sindsdien zeilen ze tussen de bovenwindse eilanden
van de kleine Antillen in het Carbisch gebied.
Het “Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent” is nu met “Alaaf” het startsein
voor de lente 2018. De crocussen bloeiden wel vroeg.
De zeilers van de Volvo-Oceanrace kwamen triest de haven van Hongkong
binnen na het trieste ongeval, botsing met de vissersboot.
De Akzonobel zeilers verlieten 7 Februari als eerste de haven van
Hongkong.Vanmorgen lagen ze nog steeds op kop richting Auckland.
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We hopen de zeiljachten van de Volvo-oceanrace in juni te zien op het
Kattegat op weg naar Göteborg en Aarhus.
Vooraf willen we uitwaaien met dagtochten en hebben we een zeilreis
vanuit Den Helder naar Koningsdag in Amsterdam gepland.
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.
Hartje vakantietijd zeilen we rond Rügen waar je ook genieten kunt van
wandeltochten en cultuur. Bijvoorbeeld de Stortebeke Festpiele zie
https://stoertebeker.de/ Heerlijk deze zomer jolly zeilen en genieten van
baaien en/of bijzondere Hanzesteden, tussen witte stranden, oeroude
bossen en kliffen. Vraag gerust naar de mogelijkheden.
De langste zomeravonden van 2018 zeilen we vanaf Jutland, Denemarken op
het blauwgroene water tussen de beboste kust met witte zandstranden.
Op facebook en in onze webshop op de website plaatsen we tijdelijke
reisaanbiedingen.
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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 is inmiddels gerepareerd door de zeilmaker.
We blijven de Volvo-Oceanrace het komende halfjaar via het wereldwijde
web volgen.
Bootkarwei zorgt voor een volle agenda met de onderhouds- en reparatie
klussen van andere bootbezitters.
In de Jolly AQua webshop zijn o.a. kortings- en kadobonnen te koop voor de
liefhebbers, 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)
- Jolly begin van de lente 2018.⚓
Tot ziens ❤groeten,
Hans en Riet Buijs

