
 

Kort Nieuws 

Vacature 
Voor het seizoen 2016 zijn we op zoek 
naar een enthousiast flottieljekoppel, 
die op Fantasio gaat varen en de 
flottielje gaat begeleiden. 
Ken je iemand die hiervoor geschikt 
zou kunnen zijn? Wil je ons een beetje 
helpen met het vinden van zo’n stel? 
We horen het graag! 
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Voor iedereen: de allerbeste wensen ! 
Dat het maar weer een mooi jaar mag worden. Met goede gezondheid en 
veel geluk. Mooi zeilweer ( voor Nederlanders altijd het onderwerp van 
gesprek), veel gezelligheid, veel van alles waar ook maar veel van 
gewenst kan worden. 
Met de juiste koers naar 2016: onze lijfspreuk van de laatste dagen van 
2015. Met een grote betekenis, de juiste koers brengt ons dit jaar naar 
een nieuwe hoofdbasis: de Palmiye Marina in Orhaniye. We zijn er van 
overtuigd, dat dit inderdaad de juiste koers zal zijn in vele opzichten. Een 
rustige startplaats zonder disco geluiden en gelijk de rust voor het 
ultieme vakantie gevoel….dat is iets wat onze gasten gelijk zullen 
ervaren bij aankomst in Orhaniye !   
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Gelukkig Nieuwjaar !!! 

Vliegtickets voor de Meivakantie 
Als u nog vliegtickets voor de 
Meivakantie op 30 April zoekt? Via 
Düsseldorf met Condor kunt u 
profiteren van heel aantrekkelijke 
prijzen! 
Wees er snel bij want de prijzen 
worden dagelijks aangepast! Op dit 
moment is een retourticket 229,-  

Toiletpompen service  
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  Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije ! 
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- de schepen dit jaar in Bozburun uit het water gaan voor de       
anti-fouling en onderwaterschipwerkzaamheden? 
- zij dan al meer dan halverwege richting Orhaniye zijn? 
- daarna direct naar de nieuwe thuisbasis gaan? 
- de L-steiger dan wel erg leeg wordt in de Netsel Marina? 
- het winterwerk heel vlotjes verloopt deze winter? 
- dit vooral ook komt door het prachtige weer in November 
en December? 
- toiletten, ovens en motorservice al van de werklijsten zijn 
afgevinkt? 
- we erg hard hebben doorgewerkt met 8 mensen in 
December? 
- we dus extra mensen hebben ingezet? 
- ook Cees het lekker druk heeft? 
- de boekingen voor 2016 al goed op gang zijn gekomen? 
- de eerste week van het seizoen al bijna vol zit? 
- we nog 1 schip beschikbaar hebben voor die week? 
- de vliegtickets van Condor voor de Meivakantie 
spotgoedkoop zijn? 
- nee?? Dan heb je het korte nieuws niet goed gelezen! 
- we voor de Meivakantie 30-4 nog enkele schepen 
beschikbaar hebben? 
- je dus niet te lang moet wachten als je dan wilt komen? 
- we dit jaar op 30-4 een nieuwe one-way van Göçek naar 
Orhaniye hebben 
- je ook voor het rondje in de Göçek/Fethiye baai kan kiezen? 

Verhuisperikelen 

Lakwerk winter 2015-2016 

Het is een groot verschil, het 
lakwerk dat in Orhaniye moet 
gebeuren voor de schepen die daar 
nu al liggen of het lakwerk in 
Marmaris. De werkruimte die er is 
in Orhaniye…. wauwwww de 
mannen zijn er erg blij mee. Alles is 
bij de hand, als er spullen moeten 
drogen kan het gewoon bij de 
ruimtes waar zij ook lakken en 
hoeft niet steeds heen en weer naar 
de schepen gebracht te worden, dat 
scheelt een hoop gesjouw dat kan ik 
je wel vertellen. Geen ruimte meer 
inhuren om het spuitwerk te doen, 
want dat kan allemaal gebeuren in 
de eigen ruimtes. Het is nu klaar, 
ook dankzij het prachtige weer . 
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 Wist je dat…. 

Het grote magazijn van Marmaris is intussen helemaal 
leeg en alles in overgebracht naar Orhaniye. Het is nog 
steeds prachtig weer en zodoende gaat de verhuizing dan 
ook op soepele rolletjes. 
Ook het onderhoudswerk gaat gewoon door maar het 
grote magazijn moest vóór 1 januari leeg zijn en dat is 
gelukt! Alles zit nog niet helemaal in de juiste schappen 

maar die werkzaamheden bewaren we nog even, want er zullen vast nog wel regenachtige dagen 
aankomen deze winter. Het kantoor van Adrieenne wordt ook steeds leger…en ongezelliger om in te 
werken maar goed, het is voor een goed doel, want de nieuwe ruimte voor haar wordt toch wel erg mooi. 
Een hoop mappen en spullen die ze deze maand niet direct meer nodig heeft zijn al overgebracht in de 
nieuwe kasten. Alles een plekje geven in een zee van ruimte, heerlijk werken hoor! Eind januari gaat het 
anti-foulingwerk beginnen en dan gaan de schepen weg uit Marmaris…Adrieenne gaat dan al naar 
Orhaniye verhuizen en het kantoor zal dan echt leeg zijn in de NetselMarina…. 

 

Magazijn Orhaniye 

Het werkt wel lekker 
in Orhaniye! 


