Hallo allemaal

Voor de dierenliefhebber

De allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! We wensen jullie een
goede gezondheid, veel warmte en een behouden vaart!
We zijn ons allemaal weer bewust van het schrille contrast:
Griekse zon versus Nederlandse luchten, buiten leven in
Griekenland versus Nederlandse files. En zo kan ik nog wel even
doorgaan. Wat zijn deze twee landen toch verschillend. Als je
mocht kiezen dan…………
Hartelijke groet van het Sunny Sailing team

Voor Snoes, onze poes was het afgelopen seizoen een ander
verhaal. Ze ging mee naar de boot, haar eerste keer: in de kattenmand de auto in. In Griekenland kon ze moeilijk aarden. Eind
maart hield ze het voor gezien en piepte ze er tussenuit. Frank
heeft alle gaten van Lefkas gezien. Ik heb briefjes opgehangen.
We vonden haar weer terug, sterk vermagerd. Maar toen was het flottieljeleven net
gestart. Enfin: Familie Sloot was zo aardig
Snoes weer mee te nemen naar
Nederland. Door al het gesjouw en alle
stress werd Snoes in Nederland heel ziek.
Maar ze was sterk genoeg! Ze is nu bijna
10 jaar en leeft en springt er weer vrolijk
op los. Maar voor Snoesje geen Griekse
zon meer. Snap je dat nou, zo’n beestje?
Als je nog een goed tehuis weet??!!

Groet,
Frank, Ellen,
Pim en Joyce

Boot Show
Dusseldorf
Het eerste jaar hielden we nog een reünie. De reünie is vervangen door deze periodieke nieuwsbrief. Maar het blijft natuurlijk
maar een brief. Het zou leuker zijn elkaar te treffen. En dat kan
dit jaar! Wij staan van 20 tot en met 28 januari met een eigen
stand op Boot Show Dusseldorf: Hal 13, Stand D45. Je bent van
harte welkom voor een ochtendbriefing met koffie. Start van de
briefing is 10.00 uur. Of we babbelen wat onder het genot van
een beursbiertje of -wijntje! Dat smaakt “bijna even lekker” als de
het ankerbiertje in de Atheni Baai! Je kunt elke dag terecht tot
18.00 uur.

Enfin:
Alle feestdagen liggen al weer achter ons. We leven in 2007, het
nieuwe jaar. Nog goede voornemens gemaakt? Wij wel. We zijn
tot eind februari nog in Nederland en dan vertrekken we weer
richting de zon! We hopen jullie nog voor die tijd te treffen op
onze stand Hal 13, D45 in Dusseldorf. Of we spreken elkaar
weer in Griekenland! Tot dan.

Wisten jullie dat:
jachten vanaf seizoen 2007 zijn uitgerust met het handige
> Alle
inklapbare stuurwiel van Lewmar. Dat geldt natuurlijk niet voor
de 42 footers; Die zijn uitgerust met dubbele stuurwielen.

> Wij op dit moment voor jullie al vluchten kunnen boeken?
2007 ook een "oranje Bavaria 32" kan huren
> JevanafvanafKorfu?
in Nijmegen steeds regent, stormachtig is en rond de
> Het
13 graden?
de zon nu schijnt, windkrachtje 1 waait en rond
> IndeLefkas
17 graden is?

Ankerbiertje, beursbiertje, welkomstbiertje.....
maakt niet uit hoe we het noemen,
jullie zijn altijd welkom!
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