Jolly AQuaMare
September 2018

-

-

-

-

-

-

Heerlijke zomer van 2018. Jolly tijd op zee...zon..water..wind. Lekker
lange avonden op de Andromaque met kleurrijke luchten na zonsondergang.
Heerlijk ankeren bij prachtige eilanden in Denemarken en Duitsland.
Ebeltoft, historisch stadje tussen de duinen en bossen aan prachtige baai
met lange witte stranden in het deense Djursland, was eind juni tot 12 juli
de startplaats voor heerlijke dagtochten op de verfrissende zonnige baai.
Tijdens de eerste dagtocht in Ebeltoft liet de wind ons af en toe dobberen.
De overige dagen was de wind heerlijk aanwezig. Het magnifieke uitzicht op
de beboste duinen, heuvels en het deinen op prachtige blauw, groene
zeewater….Relaxing....
De Coderoodloterij 6Kamp. Nieuwe bouwtent is gebruikt en de corsogroep
heeft zilver gehaald met hun wagen Vlekkeloos. Prachtig! Proficiat!
Zweedse zeilers, die we ontmoet hebben op Öland, juli’17, zeilen vanaf
kerst in het Carbisch gebied. Inmiddels zijn de koffiedrinkers in Colombia
een paar weken wezen koffiebonen plukken. Momenteel is hun boot in
renovatie. Ze willen een betere bescherming tegen zon en regen. Wanneer
verbouwing klaar is vertrekken ze via het Panamakanaal naar de Grote
Oceaan.
Zonovergoten was het op Samsø, de Grote Belt, Agersø Dk en rond Rügen.
We waren regelmatig lang op het water door de minimale wind. Gezien de
zon & temperaturen..ideaal!
Op Rügen genoten we van Stralsund, Lautenbach, Sassnitz, wateren rond
Vilm en Hiddensee. Onder de oeroude bomen was het heerlijk wandelen op
de krijtrotsen van Jasmund.
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Nederlandse gasten wilden begin augustus graag zeilen op de Kleine Belt.
Vanuit Heiligenhafen werd dit gerealiseerd.
Heerlijk zeilweer hadden ze naar Aerø en Fåborg! Vanaf Langeland terug
met de kleurrijke spinaker genieten van de Baltische Zee, deining en zon.
Wismar, Friedrichstadt, Töning, Delve, Norden hebben we in augustus
bezocht. Allemaal unieke bijzondere historische plekken aan het water in
ons buurland.
Door voorspelling van onweer en windstoten in de Duitse Bugt besloten we
de oude meanderende rivier de Eider af te varen. Van hieruit kwamen we in
het gebied van de ‘Nordfriesische Watten’. Amrum en de Ölandwarf hebben
we bezocht. Bijzonder wadden gebied met vele terpen.
Op Jolly AQua facebook staan impressies van de zeiltochten.

Plannen Najaar 2018
-

-

-

We zijn weer op Willemsoord. Waar we alweer gasten in Airbnb hebben
ontvangen en dagtochten hebben gemaakt.
De beschikbaarheid dit najaar van de Andromaque voor overnachten op
Willemsoord, Den Helder vind je bij Airbnb.
Bij Airbnb Experience vind je de beschikbaarheid voor dagtochten vanuit de
jachthaven Willemsoord, Den Helder.
Op Willemsoord zijn altijd musea, bioscoop en eetgelegenheden open. Met
de ferry is er gelegenheid om Texel te bezoeken, om bijv. een fietstocht te
maken.
Heb je zelf met een groepje een zeilplan? We zeilen zolang het najaarsweer
dit toelaat. Neem contact op met schipper Hans via info@jollyaqua.nl of bel
0031628653832 voor overleg over de mogelijkheden.
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Wat gebeurt er?
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We blijven genieten van de Andromaque en het zeilen zolang het
najaarsweer dit toelaat.
We willen aan de Andromaque voor de zomer 2019 een aantal grotere
klussen doen. Na het zeilseizoen gaan we hiervoor de planning maken. We
verwachten nu dat we dan later starten met de zomertocht in 2019.
De website zal geactualiseerd worden voor 2019.
Via de Jolly AQua webshop kun je o.a. kortings- en kadobonnen kopen, zie
https://www.jollyaqua.nl/vaartochten .
Vragen voor 2019 of Bootkarwei? Neem contact op met schipper Hans via
info@jollyaqua.nl of bel 0031628653832 voor overleg over de
mogelijkheden.
Voor september staat Bootkarwei vol met klussen. Er zijn meerdere
aanvragen voor oktober en november bij Bootkarwei.

Volg Jolly AQua op facebook. Achtergrond Informatie vind je op www.jollyaqua.nl
Vragen mail info@jollyaqua.nl of bel 0031628653832 (Hans)
- Jolly herfst 2018.⚓
Tot ziens ❤groeten,
Hans en Riet Buijs

