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Nieuws Magazine
Gelukkig nieuwjaar!
Bert en Sheila

Kort Nieuws
Blij met de crew van 2017!
Goed nieuws! Zowel Hans en
Anouk als Bert en Sheila komen ons
weer versterken in het seizoen 2017!
Hans en Anouk zullen in de
zomervakantietijd weer een aantal
flottieljes gaan begeleiden en daar
zijn we heel blij mee.
Ook Bert en Sheila zullen in de
drukkere tijd in voor en najaar een
aantal weken werken.
Cees zal ook ons een poosje
vervangen met ….dat blijft nog even
een verrassing.
Kortom, de vertrouwde crew is weer
compleet! Uiteraard zullen Martin
en Adrieenne vele weken de
Fantasio bemannen!

Het jaar 2016 is al weer omgevlogen, zoals elk jaar eigenlijk. “Time flies when
you have fun”, zeggen ze altijd en de fun hebben we nog steeds, ook, of
misschien wel dankzij al die voorbijgaande jaren. Bedankt dat jullie daar deel
van uit maakten we hebben er van genoten en genieten nog steeds van jullie!
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Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije !
Behoorlijk aangepaste Pilot van 2017
Het was een behoorlijke klus
dit keer, om de eigen
Nederlandse Pilot van de
Turkse kust van SailBest aan
te passen. Nu verandert er
niet zo gek veel maar er zijn
toch altijd dingen die je weer
aan moet passen. De nieuwe
haven van Ören bijvoorbeeld
in de Gökova golf, Körmen
stond ook alleen nog in de
oude situatie. Dan hebben we
Selimiye waar we van
restaurant gewijzigd zijn.
Kuz Bükü met een nieuwe
eigenaar. De nieuwe Marina
van Kaş stond nog niet in de
voorgaande versie van 2016,
en dan de locatie van de
Yachtclub Nuri’s beach, alle
puntjes moeten op de i bij ons.
Maar de grootste klus was natuurlijk om het gedeelte van de Griekse
eilanden in de Pilot te zetten. Nieuwe kaartjes maken en de nieuwe
teksten voor het aanlopen en het aanmeren. En dat allemaal in het oude
Word-document inpassen zonder dat de rest gaat verlopen…..
Nou dat was een grote klus, maar goed, het is nu klaar en ik ben
hartstikke trots op het resultaat! Als je een digitale versie in je mailbox
wilt ontvangen moet je even een mailtje sturen, uiteraard als je geboekt
hebt voor 2017…hij moet wel exclusief voor ónze gasten blijven!

De leukste kerstwens
van allemaal
Elk jaar weer ontvangen we enorm
veel kerstwensen, nieuwjaarswensen
en uiteraard foto’s die tijdens het
seizoen zijn gemaakt. Alle kleuren en
bedenksels komen voorbij.
Wensen met de zeilfoto van dat
afgelopen jaar erin, JibJab is ook heel
populair. Maar dit jaar is iemand heel
leuk creatief geweest.
Het was een heel leuke verrassing om
deze wenskaart te mogen ontvangen
van Jan en Janny Dulfer.
Jan wordt ook wel de SailBest
Papparazzi genoemd in de flottielje.
Jan en Janny bedankt en laten we
volgend jaar een wedstrijdje
uitschrijven om jullie te evenaren!

In Winter hebben we ook werk
En niet zo’n klein beetje ook

toiletpompen

De vakantie is weer afgelopen, tenminste van de mensen
van SailBest in Turkije. Cees is nu van zijn verdiende
vakantie aan het genieten. Daarom heeft Adrieenne het
extra druk doordat de boekingen en administratie van
Nederland nu ook door haar gedaan moet worden. Het is
een extra koude winter tot nu toe, we kunnen ons niet

herrineren dat we vóór de Kerst de kachel al aan hebben moeten steken……nou die is echt al een paar
weekjes aan hoor…..bbrbrrbbrrr….het heeft zelfs gevroren ’s nachts…..gelukkig niet bij het water, de zee
geeft toch nog best wel haar warmte af. De toiletten en hun slangen en pompen zijn al klaar, alles uit
elkaar gehaald en schoon weer in elkaar gezet met de nodige rubbers vervangen of zelfs hele pompen….
we laten niets aan het toeval over. Martin is nu druk met de ovens ( ook allemaal uit elkaar, schoon en
weer in elkaar) en de jongens zijn druk met het lakwerk bezig. Dat is altijd een behoorlijke klus, schuren,
schuren, schuren lakken , schuren lakken, enzenz, wordt vervolgd…..
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