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- het nu antifoulingtijd is in Turkije? 
- de eerste lichting, afgelopen maandag uit het water is gegaan? 
- de winter dit jaar zeer omstuimig is? 
- we zowat elke week een “Lodosje” om ons oren krijgen? 
- deze meestal gepaard gaat met flinke regenbuien? 
- we ondanks dat tóch op schema met de werkzaamheden liggen? 
- we gewoon extra mensen inzetten om de boel weer klaar te krijgen 

vóór Pasen, omdat het seizoen al begint met het Paasweekeinde? 
- er veel drukte is op en rond de steiger van Palmiye? 
- ik geen foto’s kan laten zien omdat er niets te zien is? 
- ik snap dat je nu niet begrijpt wat die drukte dan is? 
- het allemaal onder water gebeurt? 
- ze druk zijn om de achterkant van de steiger uit te diepen naar 3 

meter? 
- vanaf dit seizoen dus niet meer “last in first out” aan de orde is? 
- je gewoon uit kan varen wanneer je wilt? 
- Arjan ons dit jaar niet alleen komt versterken als instructeur? 
- hij ook de flottieljes in het hoogseizoen komt verzorgen samen met 

Ilonka? 
- Hans en Anouk dit jaar iets anders om handen hebben in die tijd? 
- er een klein Hansje op de wereld erbij gaat komen? 
- zij daar heel gelukkig mee zijn, en het graag willen delen met jullie, 

onze lezer, maar niet op Social Media platforms? 
- jullie dan ook geen openbare reacties naar hen toe mogen sturen? 
- zij het zeilen dit jaar erg gaan missen maar er iets heeeeeel moois 

voor in de plaats krijgen? 
- dat ze hem zo snel mogelijk leren zeilen 
- zij beloofd hebben om in seizoen 2020 een oppas te gaan regelen? 
- wij hen alle babygeluk van de wereld toe wensen? 
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Wisten jullie dat: 

 

ZES jaar bestaan Magazine 

Het magazine bestaat al weer 6 jaar 
deze maand, en dat zijn een hoop 
Magazines bij elkaar. Het is nog steeds 
mogelijk om ze allemaal te lezen want 
ze blijven on-line staan op onze 
website. 
Soms 2 pagina’s en soms 1 pagina, 
afhankelijk wat we die maand te 
vertellen hebben. Het magazine is 
bedoel voor leuke ditjes en datjes en 
de ene maand is dat meer als de 
andere maar intussen schrijven we 
toch al 6 jaar elke maand zo’n velletje 
vol en dat vinden heel veel mensen 
leuk om te lezen. Deze maand een 
“wistjedat”, met een hoop leuke 
nieuwtjes en verrassingen.  
 

 

 
 

 

 

 Het begin is weer 
gemaakt 

 

 
 


