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Na een erg lange winter konden we op de Andromaque vorige week genieten
van zomerse temperaturen!
De voorjaarsschoonmaak is achter de rug. De eerste gasten hebben
overnacht. Al was de kachel de eerste weken van april absoluut
noodzakelijk.
De karweien van Bootkarwei kwamen door de extreme koude maart maand
flink onder druk. Het vaarplan is aangepast om de afgesproken klussen te
kunnen afronden.
De coderood-actie van corsogroep 6kamp in onze woonplaats heeft zoveel
opgebracht dat begonnen is met de opbouw van de nieuwe bouwtent. 18
januari jl werd de oude een paar meter verplaatst door het enorme
natuurgeweld en kon daarna gesloopt. 9 september zijn ze er weer bij met
het Bloemencorso Lichtenvoorde.
Zweedse zeilers, die we ontmoet hebben op Öland, juli’17, zeilen vanaf
kerst in het gebied tussen de bovenwindse eilanden van de kleine Antillen in
het Carbisch gebied.Nu maken ze hun schip gereed voor een tocht naar het
zuiden, ze schreven: “Nu bär det tillbaka tillbaka till Carriacu för
upptagning och målning av båten. Sedan bär det ner till ABC-öarna,
Colombia,San Blas och Bocas del Toro innan Panamagenomfarten!”
Kortom:”Nu is het terug naar Carriacu voor het ophalen en schilderen van de
boot. Daarna gaat het naar de ABC-eilanden, Colombia, San Blas en Bocas
del Toro voor de Panama-cruise!”
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Uiteindelijk kwam de lente 2018 met erg zomerse temperaturen. We hebben
maanden met “weertoppers” achter de rug. Tijd voor een vaarseizoen met
zon en een lekker briesje.
De zeilers van de Volvo-Oceanrace hebben op de onstuimige grote oceaan
een collega verloren. Triest.
Team Brunel arriveerde als eerste 4 april in de haven van Itajai, Brazilië. De
zeilers starten 21 juni in Göteborg richting Scheveningen.
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We gaan naar Denemarken. De zeiljachten van de Volvo-oceanrace zijn 21
juni te zien op het Kattegat op weg van Göteborg en Aarhus.
Vooraf willen we genieten met dag- en korte zeilreizen op het wad en naar
de europese culturele hoofdstad 2018, Leeuwarden.
De Andromaque is af en toe via Airbnb beschikbaar in de jachthaven van
Willemsoord, Den Helder. Hier zijn altijd musea, bioscoop en
eetgelegenheden open. Met de ferry is er gelegenheid om Texel te
bezoeken, om bijv. Een fietstocht te maken.
Hartje vakantietijd zeilen we rond Rügen waar je ook genieten kunt van
wandeltochten en cultuur. 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. We eerst boekt
bepaald de planning.
De langste zomeravonden van 2018 zeilen we vanaf Jutland, Denemarken op
het blauwgroene water tussen de beboste kust met witte zandstranden. De
starthaven, Hou ligt ten zuiden van Aarhus. Vandaar uit kun je naar Tunø,
Samsø, Aarhus zeilen. Bij langere reizen en gunstige wind kan er naar
Zweden, Göteborg gezeild worden.
Op facebook en in onze webshop op de website plaatsen we tijdelijke
reisaanbiedingen.
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Wat gebeurt er?

-

Eind mei vertrekken we vanuit Den Helder. Op de Jolly AQua website vind je
de opties voor mei-begin juni op het wad en Friesland.
Op Jolly AQua facebook komen impressies van de tochten.
We blijven de Volvo-Oceanrace de komende maanden via het wereldwijde
web volgen.
Bootkarwei klussen lopen tot medio mei door als gevolg van de koude maart
maand.
Via de Jolly AQua webshop kun je voor de actuele dagtochten o.a. kortingsen kadobonnen kopen, zie https://www.jollyaqua.nl/vaartochten .
De Andromaque gaat zeilen op het Kattegat, Denemarken en Rond Rügen,
Duitsland, komende zomer!

Volg Jolly AQua op facebook. Achtergrond Informatie vind je op www.jollyaqua.nl
Vragen mail info@jollyaqua.nl of bel 0628653832 (Hans)
- Jolly zomertijd 2018.⚓
Tot ziens ❤groeten,
Hans en Riet Buijs

