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Het seizoen is al weer 6 weken onderweg en loopt zoals we gehoopt 
hadden. We hebben meer bareboot gasten dan vorige jaren en de flottieljes 
zijn met mooie aantallen schepen onderweg geweest, kortom veel 
gezelligheid. 
Deze huidige week even geen flottielje, alleen bare boot gasten onderweg. 
Dat is wel een beetje vreemd maar we kunnen ons opladen voor de drukke 
Juni maand waarin we zelfs met 2 flottieljes onderweg zullen zijn. Martin 
en Adrieenne gaan de 3 weekse Kekova route doen en Cees en Arjan 
zullen de 2de flottielje gaan begeleiden, waarin iedereen elkaar in Marmaris 
zal ontmoeten.  
Arjan en Joop hebben de cursussen gegeven en we hebben zelfs het record 
gebroken van de leeftijd van de cursisten! Dit record stond al jaaaaaaren op 
naam van Bert Mossinkhof met 69 jaar maar is nu verpletterd door Rene 
Klein die dit jaar de respectabele leeftijd van 75 jaar gaat krijgen! Zo, wie 
gaat dit record breken???? 
Ook kregen we een telefoontje van Ogun uit OvaBükü dat ze druk bezig 
zijn met een nieuwe steiger te bouwen om weer veilig schepen in de baai te 
kunnen ontvangen. We worden op de hoogte gehouden wanneer deze 
steiger klaar zal zijn en ik krijg elke dag weer update foto’s. Ogun vertelde 
dat het in 2 weken klaar zou zijn maar we zijn hier lang genoeg om te 
weten dat de meeste tijdsperioden die aangegeven worden voor 
werkzaamheden meestal vermenigvuldigd moet worden met 3…….het zal 
dus wel na de “Seker Bayram” of te wel suikerfeest gaan worden, wat 
vanaf 4 Juni dit land zal gaan vieren. 
Maar goed we houden ook onze lezers en gasten op de hoogte van de 
nieuwe ontwikkelingen en zijn benieuwd of we er dit jaar nog heen kunnen 
met de flottieljes, zou leuk zijn om deze prachtige plek met superrrrrrrr- 
restaurant weer te kunnen bezoeken. 
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Mooie start van het seizoen 

 
Yessssss, eindelijk staat hij er dan….. 
de pin automaat in de Marina! 
En dat niet alleen maar hij is ook 
gevuld! JHet heeft een tijdje 
geduurd maar de service in onze 
Marina is uitgebreid met de pin 
automaat, wel zo gemakkelijk! 

Ook het zwembad is grondig 
gerenoveerd, opnieuw betegeld en 
een prachtige inloop in combinatie 
met de trap. Buitenom helemaal 
opnieuw bestraat en nieuwe 
ligbedden…het ziet er weer gelikt uit. 

De gevels van het hotel zijn 
geschilderd, tuin weer helemaal 
netjes…..ze zijn er weer helemaal 
klaar voor het suikerfeest wat a.s. 
dinsdag gaat beginnen. 

 

Nieuwe pin automaat 

Didier heeft het nieuwe    
zwembad ingewijd 


