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Het seizoen is over de helft ??
De zomermaanden zijn in volle
gang en dat bedoel ik dan ook in
al zijn facetten. De flottieljes zijn
op volle sterkte en wij ook ;-))
Afgelopen week hebben we het
seizoen al weer “doormidden
gesneden” ( of is dit Brabants ?)
en intussen zijn we dus begonnen
aan de 2de helft. De hittegolfjes
vallen reuze mee tot nu toe, we
hebben er eentje gehad eind Juni
maar die was dan ook gelijk
boven alle proporties….46 graden hebben we gemeten, maar gelukkig
duurde dit maar 3 dagen. Daarna alles weer normaal tussen 32 en 38 graden.
Iedereen in Nederland heeft het meegekregen, de aardbeving bij Kos,
verschrikkelijke beelden op tv, wij lagen met de groep in Fresh Water Bay en
hebben in het geheel niets gemerkt, gelukkig maar.
Steeds weer nieuwe snufjes worden meegenomen, nu ook weer een drone en
we willen Jesse hartelijk bedanken voor de mooie beelden die hij ons
gestuurd heeft. Dat hij daarmee het “WifiGIGAbite-record” heeft gebroken is
bijzaak….hahahahaha 31 gig heeft hij erdoorheen gejaagd….die hadden we
nog niet op de teller staan. Uiteraard heeft hij 1x opwaarderen van ons
vergoed gekregen als dank voor de mooie beelden. Ook zijn er andere
spellen, vorige jaren was het “weerwolven” nu is het James Games ???
Kortom…het lijkt wel of je 3 keer met je ogen knippert en de scholen
beginnen weer…..aan de andere kant: de maand Augustus is pas nét
begonnen! We mogen nog een tijdje gelukkig!
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Met z’n allen….

Kort nieuws
Programma 2018
Veel verzoekjes voor de 2
landentour dus we gaan hem in
September nóg een keertje
plannen. Juni en September dus!
Hulptroepen meer dan welkom !
Niet alleen wij hebben Hans,
Anouk en Bert van harte welkom
geheten, maar ook in de baaien
waren de mensen weer zeer
enthousiast en verheugd hen te
zien. En dat was niet alleen maar
omdat ze allebei de routes een
grote flottielje bij zich hadden !
Zij behoren intussen echt bij de
SailBestfamilie!

Briefing van Hans

