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Bedankt voor dit mooie seizoen!
Het zit er weer op, het seizoen van 2018 is weer afgelopen. Altijd een erg
dubbel gevoel hoor. De maand Oktober was weer super-gezellig en het
weer heeft ook redelijk meegewerkt. De eerste week van Oktober begon
wat minder met een paar enorme regenbuien, maar dat mocht de pret in
de groep niet drukken. Daarna werd het weer heerlijk nazomerweer met
temperaturen van zo’n 26-27 graden overdag en de nachten lekker koel,
zodat het dekbed weer voor de dag kon komen.
Nu zijn alle gasten weer naar huis en zijn wij druk in de weer om de
boten allemaal winterklaar te krijgen. Zeilen wassen, spoelen, wassen,
spoelen….maar niet alleen de zeilen maar eigenlijk alles waar zout op
kán zijn gekomen. Zo ook de reddingsvesten ( niet vergeten om de
patronen eruit te halen ;-)), lifeslings, zonnetenten, sprayhood….etc etc.
Het gaat niet vriezen hier dus de motoren krijgen alleen een grote
servicebeurt en hoeven niet in de antivries, dat scheelt een stukje met het
winterklaar maken in Nederland. Maar goed alles moet wel 12 keer en
dat is toch wel zo’n ruim 2 weken werk als je het grondig wilt doen.
Daarna leggen we het werk 3 weekjes stil om allemaal bij te komen van
de drukte, 24/7 gaat je niet in de koude ( nou ja warme eigenlijk) kleren
zitten, dus even rust pakken is voor allemaal noodzakelijk. Cees heeft het
deze maand erg druk, de boekingen stromen lekker binnen en hij gaat
pas op vakantie als wij hier weer aan het werk gaan. In December zal
Adrieenne zijn taak gaan verlichten en kan Cees met vakantie.
Wij willen iedereen zonder enige uitzondering HARTELIJK
BEDANKEN voor de bijdrage aan dit seizoen, waarin de opgaande lijn
weer super is ingezet: gasten, flottieljeleiders, instrukteurs, technische
staf, transferchauffeurs, Corendon, Palmiye Marina. Ik ga geen namen
noemen want dan vergeet ik misschien iemand…Nogmaals BEDANKT!
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Vluchtprijzen en tijden zijn bekend!
De vluchtprijzen zijn intussen bekend
gemaakt en de definitieve boekingen
voor 2019 zijn los gebarsten, veel
mensen willen profiteren van de
vroegboekkorting van maar liefst 15%
die tot 1 december geldig is.
Maar wat ook heel belangrijk is, dat
de vluchttijden óók bekend zijn en ja
hoor …..we hebben weer de gunstige
slottijden van Schiphol gekregen, nou
ja Corendon dan maar daar werken
we al jaren mee samen, en daar zijn
we heel blij mee: Ochtend vertrek uit
Amsterdam om 8.20 uur zodat je op
Dalaman om 13.20 aankomt en er
dus tijd genoeg is om nog lekker naar
de markt te gaan en het schip in te
richten. Vertrek Dalaman 13.50 zodat
je om 17.05 weer op Schiphol bent,
lekker overdag reizen dus, heeeerlijk!

Wassen en spoelen
Serce

