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… is het halve werk. En een goed begin van het nieuwe seizoen hebben we 
zéker gehad. De steiger zo goed als leeg en een grote flottielje gestart op 20 
April. Dit jaar een weekje eerder dan gewoonlijk gestart in verband met de 
paasvakantie en dat is een zeer goede keuze gebleken. De eerste dagen 
flinke wind en toch best een beetje koud door de noordwind, dus een extra 
vestje of jasje was zeker welkom, maar naar mate de week verder verliep 
werd het elke dag een graadje of 2 warmer en werd er zelfs aan het eind 
van de week al gezwommen……..wees gerust, niet door Adrieenne hoor 
hahahahaha. In April al zwemmen is niet voor haar weggelegd ;-))) 
Nu hebben we de wissel in Marmaris net achter de rug en zijn aan week 
nummer 2 van dit seizoen begonnen. De vele jeugd die afgelopen week 
erbij was vond het erg leuk om uit te gaan in Marmaris, en deze stop doen 
we dan ook meerdere keren dit seizoen, zeker ook tijdens de zomer-
vakantieweken. Zodoende voor ieder wat wils. Maar we zijn nog steeds 
blij dat we 4 jaar geleden naar Orhaniye zijn verhuisd hoor, je vakantie 
begint in Orhaniye in de rust van de stille baaitjes mét toch vele 
voorzieningen die je nodig hebt om je vakantie te beginnen. Daarbij onze 
unieke bootschappenservice, wat heb je nu nog meer nodig? 
Ook onze eigen “aftankservice” aan het eind van de vakantie vinden onze 
gasten een stressloze afsluiting van hun vakantie. In plaats van lange 
wachtrijen met voordringende schepen bij het tankstation, wordt je bij ons 
in Orhaniye na het afmeren ter plekke afgetankt, wél zo gemakkelijk! 
De maand Mei gaat morgen beginnen, er zijn al weer 10 dagen om van dit 
seizoen en we hebben het, zoals gewoonlijk, reuze naar ons zin. Op 11 mei 
komt Arjan hierheen om ons te helpen en daar verheugen we ons ook op, 
hij ook trouwens en kan bijna niet wachten tot het zover is! Cees is op de 
basis om daar het een en ander te organiseren en in goede banen te 
leiden…Kortom: HET GAAT LEKKERRRRR! 
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Een goed begin…. 

In het vorige magazine van April 
hebben we aangekondigd dat er een 
pinautomaat in onze Marina 
geplaatst zou zijn……helaas zit deze 
een beetje in de vertraging en zal in 
de komende maand geplaatst gaan 
worden……ins Allah, zeggen ze hier 
dan. We zijn afhankelijk van 
vergunningen omdat we in een 
natuurbeschermgebied zitten en er 
moeten meerdere mensen een 
goedkeuring over geven???  
We zullen iedereen op de hoogte 
houden van de vorderingen maar ga 
er zonder tegenbericht nog maar 
even van uit dat je het beste op de 
luchthaven kan pinnen voor de eerste 
dagen. In de regel zijn we op 
maandag of dinsdag in een plaatsje 
om de nodige contanten weer aan te 
vullen. In ons gebied zijn de meeste 
baaitjes gelukkig nog zo authentiek 
dat er niet met pin betaald kan 
worden. 

Wissel in Marmaris 

 
 


