Nieuwsbrief 2008 juni
Juni, voorjaar. Is het allemaal gelukt met de goede plannen zoals voorgenomen bij
de start van 2008? Of is alles al weer op de achtergrond geraakt door de routine
van alledag?
Hier hebben we de routine ook weer opgepakt: we varen sinds 19 april weer rond
op de Ionische Zee! Het bevalt ons nog steeds meer dan goed. Routines zijn nu
eenmaal niet zo’n ramp, zolang je er maar lol in hebt. Maar indien je een routine
wilt doorbreken, zit er maar een ding op: op vakantie gaan! Zo werkt dat toch?!
Daarom: hele goede zomer gewenst en veel vakantieplezier!

Crew Sunny Sailing

Update nieuwe jachten
De jachten Sunny Face, Sunny Soul en Sunny Date zijn weer goed overgebracht door
onze vaste club van schippers. Het was tussen 9 februari en 18 februari nog fris.
Maar de zon scheen. De tocht leidde vanaf Izolar (Slovenie) via de oostkust van Italië
richting Korfu. Op dit moment dobberen en zeilen de jachten al weer vrolijk rond op
de Ionische Zee.
Hydraulisch zwemplateau
De 3 nieuwe jachten hebben een hydraulisch zwemplateau. Ziet er super uit!
We hebben inmiddels ook een deugdelijke oplossing gevonden voor het in- en
uit laten.
Boiler op 30, 31 en 32 foot jachten
Huur je een 30, 31 of 32 foot: met ingang van dit seizoen heb je warm water.
Nog meer luxe!
Handheld kaartplotters
Voor geïnteresseerden zijn er handheld kaartplotters beschikbaar.
Als je huurt, informeer dan even hoe en wat.

Sunny Face 31 foot

Sunny Soul 34 foot

Sunny Date 38 foot
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Personeel
Richard en Sonja hebben hun eigen Bavaria 38, Dribbel, overgevaren. Alsof ze niet anders gewend zijn, varen ze al weer
een aantal weken met flottieljes rond. Als je meer wilt weten
over hen of over Dribbel: ze hebben een eigen site met hun
verhaal, www.dribbel.eu.

Sonja en Richard in
Slovenie de Sunny
Sailing vlag wordt
gehesen!

Ook zijn in dienst getreden:
Elke Peters arriveerde op 19 april met de 1e vlucht.
Ze vertrekt eind september weer richting Nederland.
Joost Nijhoff kwam 4 april in Griekenland aan.
Hij blijft tot 19 juli.
Vanaf 12 juli tot eind augustus is Jaap Oostinjen van
de Sunny party!
Petra van der Vlies, die in 2007 2 maanden erbij was,
komt in juli 3 weken. Ze laat Eelco en de Spits (binnenvaartschip) dus even achter.

Joost en Elke

De beurzen in de winter
We hebben afgelopen winter 3 beurzen ‘gedraaid’:
Vakantiebeurs, boot Düsseldorf en als hekkensluiter de HISWA.
Dank voor jullie bezoek aan onze stand.
Zonder Twan en Naomi Schellekens en Ilonka hadden we niet
geweten hoe we iedereen te woord hadden kunnen staan.

Hiswa

Vakantiebeurs

Boot Düsseldorf
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Peleponessos
De route Peleponessos zit er al weer op als jullie deze
nieuwsbrief ontvangen. Dit jaar voeren er totaal 7 jachten mee.
We hadden ook een aantal boekingen voor 2 weken.
Dat werkt in praktijk prima. Dus als je erover denkt,
laat je niet weerhouden door de lange periode.

Professionalisering
Omdat Sunny Sailing groeit, moest er ook maar eens een
kantoor komen. Dat is er nu, nabij de supermarkt.
Maar voor de in- en uitcheck jullie kunnen als vanouds
terecht op het kantoor van Paleros Yacht Services.
Want wij houden ons bij onze routine: boten verhuren en
flottieljes varen. Het papierwerk blijven we uitbesteden.

Een aardig mondje Grieks
Wist je dat
◆ Onze armada dit seizoen 24 jachten telt + Dribbel +
Santa Maura?

Vrochie
Vrechie
Ilio
Kalokeri
Kalo Kalokeri
Tasedo meta

regen
het regent
zon
zomer
goede zomer, goed seizoen
Tot straks

◆ Dribbel, Santa Maura en Sunny Sailor alle drie ingezet
worden als flottielje Lead boot?
◆ Santa Maura beschikbaar is voor meezeilers?
◆ Petra van der Vlies, werkzaam in 2007 ons in het hoogseizoen 3 weken komt versterken?
◆ We er samen met jullie weer een mooi seizoen van maken?
◆ Routines er zijn om doorbroken te worden?
Goede zomer, goede vakantie!
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