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We zitten op het eind van de zomer van 2019. Vaarseizoen was druk bezet.
De eerste maanden vanuit Den Helder. Begin juli vertrokken we richting
Denemarken.
12 Augustus hebben we in Ebeltoft de trossen losgegooid voor de terugtocht
naar Nederland. Via de Limfjorden, Helgoland en waddengebied.
Jolly..lekker lange avonden om met de Andromaque zeilen met kleurrijke
luchten na zonsondergang. Heerlijk ankeren bij prachtige eilanden in
Denemarken, zwemmen en genieten van de prachtige omgeving.
In Ebeltoft, historisch stadje tussen de duinen en bossen aan een prachtige
baai met lange witte stranden in het deense Djursland, was vanaf 9 juli de
startplaats voor heerlijke dag-, avond- en 6-daagse tochten. De kleurrijke
en zonnige baai heeft veel gasten laten genieten.
Voor meerdaagse tochten vanaf Ebeltoft gingen we o.a. naar Tunø, Horsens,
Samsø, Middelfart, Begtrup Vig, met overwegend zonnig weer.
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Naast de zeiltochten hebben we de Andromaque op de wal gezet voor het
noodzakelijke onderhoud. De No Hurry van onze zoon zeilt inmiddels sinds
begin juni. Daar heeft Hans de nodige klus- en adviesmomenten in gestoken.
Zweedse zeilers, die we ontmoet hebben op Öland, juli’17, zijn inmiddels
via Colombia en het Panamakanaal de Grote Oceaan opgevaren en hebben
een poging gedaan naar California VS te zeilen. Ze zaten in het verkeerde
seizoen. Ze besloten hun schip in Mexico op de wal te leggen en zijn voor
een periode terug gegaan naar hun vaderland.
De samenwerking met STO Garant (tevens Certo escrow) verloopt
uitstekend!
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Over het algemeen was het vaarseizoen tot nu te winderig. Het plan om via
de Limfjorden naar Ebeltoft te zeilen, begin juli, viel door te harde
noordelijke wind in duigen. Alternatief over de Eider vanuit Helgoland is
voor herhaling vatbaar.
Eén zeilweekend moesten we gasten afzeggen. Helaas. Riet moest
geopereerd, na een slippartij op het achterdek. Dubbele enkelbreuk. Met
ondersteuning van kinderen, zwager en gasten lukte het de geboekte
tochten toch uit te voeren. Inmiddels loopt Riet weer korte afstanden,
zonder gips, op twee benen. Al zal dat voorlopig nog met kruk zijn.
Op 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 in september weer op Willemsoord. Airbnb-gasten kunnen dan weer
gebruik maken van logies met ontbijt, dagtochten en 4-daagse
Waddentocht. Er zijn nog tocht boekingen mogelijk.
De beschikbaarheid van de Andromaque voor overnachten op Willemsoord,
Den Helder, vind je bij Airbnb, zodra we weten dat we er zijn. Dit kan
enkele dagen van te voren zijn.
Bij Airbnb Experience vind je de beschikbaarheid voor dagtochten en nog
één 4 daagse Waddenzeiltocht 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 gaan weer zeilen zodra 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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We vervolgen de terugreis naar Nederland met de gasten. Wachten in
Lemvig Dk tot de wind op de Noordzee bij Thyborron uit de juiste hoek
waait.
We gaan begin september eerst een aantal dagen naar de Achterhoek.
De website is geactualiseerd voor 2019. Rond november verwachten we de
plannen voor 2020 duidelijk te hebben. Heb je al wensen? Laat dit ons snel
weten!
Via de Jolly AQua webshop kun je o.a. kortings- en kadobonnen kopen, zie
https://www.jollyaqua.nl/vaartochten .
Vragen voor 2019, 2020 of Bootkarwei? Neem contact op met schipper Hans
via info@jollyaqua.nl of bel 0031628653832 voor overleg over de
mogelijkheden.
Er staan meerdere klussen ingeboekt voor het najaar en de winter 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 nazomer 2019.⚓
Tot ziens ❤groeten,

Hans en Riet Buijs

