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Jolly kijkt uit naar zonnig lenteweer 2019
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Het eerste kwartaal van 2019 vloog voorbij. De flamingo’s zijn weer terug in
het Zwillbrocker Ven, na hun overwintering.
In februari een aantal zonnige warme ‘lente’dagen. Maart vulde het water
tekort behoorlijk aan en roerde flink zijn staart. Toch is het grondwater in
het oosten van nederland nog niet op peil.
De zon vergezelde ons elke dag in februari en maart tijdens de bezoeken
aan zeilvrienden in Zwitserland en Lissabon ☀
De havenmeester van Ebeltoft verwacht ons in juli in zijn haven. Fijn dat hij
ons hielp met het vertalen van informatie voor deense gasten.
Vanaf 16 juli tot 12 augustus starten de tochten in Ebeltoft. Er zijn twee
meerdaagse tochten in gepland waar nog hutten beschikbaar zijn naar
Samsø of Kleine Belt. Ebeltoft is ook de afstaphaven.
Op youtube ontdekte we een filmpje waarop de Andromaque in de
Lysterbådehavn van Ebeltoft ligt. Nabij het stadje aan prachtige vig en bos
en duinen landschap.https://youtu.be/f-9dBsPJhN8
Wat een magnifiek uitzicht op de beboste duinen, heuvels en het deinen op
het prachtige blauwe, groene zeewater….Relaxing.... voor mogelijke
zeilbestemming zie
https://www.jollyaqua.nl/vaartochten/denemarken-zeilen
Zweedse zeilers, die we ontmoet hebben op Öland, juli’17, zijn eind 2018
via het Panamakanaal op de Grote Oceaan aangekomen. Na de feestdagen
thuis in Zweden zijn ze in januari naar het noorden gezeild. Begonnen de
lente met een week in Acapulco(Mexico). Ze lieten ons ff meegenieten van
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oude tijden. https://youtu.be/NQTq3708eOc Nu zijn ze onderweg naar
Ensanada, Baja California.
De wadden, Groningen en Friesland hebben al veel overlast van de
cointainerramp gehad. De houding van het cointainerbedrijf en de onrustige
Noordzee dragen niet bij tot het voorspoedig opruimen van de cointainers
en losgeslagen inhoud. Wat zien we in de zomer nog hiervan?
De eerste voorjaarsplanten bloeien. In de Kop van Noord Holland beginnen
de bollenvelden weer kleurrijk te worden.Komen alle planten tot groei na
het warme zonovergoten, te hete 2018?
De betalingen van meerdaagse reizen via STO-Garant www.sto-garant.nl

verlopen uitstekend.
De Wet Pakketreizen verplicht dit bij onze reizen langer dan 24-uur.
https://www.nritmedia.nl/kennisbank/38548/ben-u-al-klaar-voor-de-nieuw
e-richtlijn-pakketreizen/?topicsid=
Op de Jolly AQua facebook en website staan impressies van de zeiltochten
die we afgelopen jaren met de Andromaque gemaakt hebben.
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We zijn afgelopen weekend weer aan boord gegaan. Met het
voorjaarszonnetje was het weer genieten. De gasten kunnen op de website
zien wanneer de Andromaque weer voor logies met ontbijt, dagtochten of
meerdaagse reizen in gebruik is. De eerste logies gasten voor april hebben
geboekt.
We hebben een heerlijke 4-daagse zeiltocht naar Vlieland en
https://afsluitdijkwaddencenter.nl/ bij Kornerwernerzand, over de
waddenzee en deels IJsselmeer. Deze kan alleen bij geschikt tij gevaren
worden. We overnachten niet in havens, maar ankeren of vallen droog.
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.
Airbnb uit Los Angeles vindt dat ons 4 daags ‘Fullmoonadventure on the
Waddensea’ voldoet aan hun profiel voor Adventurereizen. Als een van de
eersten op de wereld gaan we er mee van start. Voor 2019 staat ze 4 keer
ingepland. “Wej, markt wal ho’ut leup” zegt ze bij ons in de Achterhoek.
Het zeilplan voor Ebeltoft is rond. Zie
https://www.jollyaqua.nl/_downloads/51250283
Heb je zelf met een groepje een zeilplan? Neem contact op met schipper
Hans via info@jollyaqua.nl of bel 0031628653832 voor overleg over de
mogelijkheden.
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We gaan de komende maanden weer genieten aan boord van de
Andromaque en zeilen zodra het voorjaarsweer dit toelaat.
Een aantal grotere klussen willen we tussen 27 mei en 5 juni doen. Met
Pinksteren is de Andromaque reeds gereserveerd.
2 juli vertrekken we naar Denemarken. 12 augustus vertrekken we van
Ebeltoft terug naar naar Nederland. Er is ruimte om mee te zeilen.
Na Pinksteren zijn we nog een paar weken in Nederland.
Op de website vind je de informatie over de mogelijkheden en de
beschikbaarheid voor 2019.
Via de Jolly AQua webshop kun je o.a. kortings- en kadobonnen kopen, en
dagtochten in Denemarken 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.
De grote vraag naar Bootkarwei in voorjaar 2019 betekent voor Hans nu
“nee” zeggen. Helaas voor de booteigenaren. In het najaar zijn er weer
mogelijkheden.

Volg Jolly AQua op facebook. Achtergrond Informatie vind je op www.jollyaqua.nl
Vragen mail info@jollyaqua.nl of bel 0031628653832 (Hans)
- Jolly Paasdagen en veel watersport plezier komende periode⚓

Tot ziens ❤groeten,
Hans en Riet Buijs

Aangesloten bij
www.STO-Garant.nl

