September 2016
Schone glimmende boot?

BBQ

Google

Bij ons kunt u uw boot laten polijsten
en waxen, ook wel detailing
genoemd.
Wat houd dat in:
*Eerst word uw boot afgespoten en
gewassen.
*Bij beschadigde oppervlakken en
krassen wordt de boot gematteerd
dat is een hele licht vorm van
schuren.
*Daarna gepolijst, om de kleuren en
glans weer terug brengen.
*En tot slot wordt de boot in de wax
gezet, dat is een beschermlaag. #

Ook dit jaar gaan we weer een
BBQ organiseren zodat wij samen met jullie het zomerseizoen
kunnen afsluiten. Deze hebben
we gepland op zaterdag 24 september vanaf 16.00 uur.

We hebben een bedrijfsaccount bij
Google.
Hier kunt u onze haven een beoordeling geven, zou u dat willen doen?
Zodat andere toekomstige klanten
ook lezen hoe het is om in onze haven te liggen. #

De kosten zijn 15 euro per persoon en u kunt u opgeven via
door het bedrag over te maken
op NL77ABNA 0417 545 762 ovv
BBQ en uw naam. We hopen natuurlijk op mooi weer. #

Wasmachine
We hebben was machine geplaatst
en daar is regelmatig gebruik van
gemaakt.
We gaan voor volgend jaar ook een
droger regelen, want het is niet altijd
gemakkelijk om je was op de boot
droog te krijgen, helemaal niet wanneer het zo nu en dan regent. #

Terras
Deze zomer hebben we leuke shelters boven het terras geplaats, zodat
we droog en in de schaduw kunnen
zitten. Het terras is uitgebreid met
onze Lounge set. Er is veel gebruik
gemaakt van het overdekte terras,
gezamenlijke BBQ, jongeren die met
een valkje op vakantie waren, vrijdagmiddag borrel etc. #

Elektra
We zijn druk bezig om op de linker
zijde van de haven de walstroomkaste te vervangen. #

Winter
In de winter sluiten we het water in
de haven en de toiletten af, ivm bevriezingsgevaar.#
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Honden
Lobo heeft er een vriendje bij, Levi
onze nieuwe Labradoodle.
Zou u onze honden zo weinig mogelijk willen voeren? #
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