
Rondje van Aeolus/Rondje Noord Holland      

Het rondje van Aeolus, om Noord Holland gaat plaatsvinden op vrijdag 24 mei 2019 en de 
dagen er na. Zie allereerst de aankondiging op de homepage van Aeolus onder 
Evenementen.  
 
Dit bericht geldt als reminder. Tijdens de werkdag in maart waren er een heel aantal leden 
die mee willen doen met eigen boot of als opstapper. Welkom! 
 

Ook voor leden met een Motorboot 

 
We verzamelen donderdagavond 23 mei in de Marina van 
IJmuiden Seaport Marina. Dan hebben we om 21.00 uur 
palaver in the Dutch Admirals. De volgende ochtend vroeg 
gaan we met gunstig tij richting kop van Noord Holland. ’s 
Middags hopen we dan allemaal aangekomen te zijn in Den 
Helder. Daar willen we het prachtig gelegen restaurant van 
de Marina Jachtclub (onder de verkeerstoren) boeken voor 
een afsluitend dinertje. De volgende dag ben je vrij om op 
eigen kracht weer terug te varen (over IJsselmeer, Noord 

Zee of Noord Hollandskanaal).  
 
Mocht het weer tegen vallen dan maken we een alternatieve route. Dat beslissen we een 
paar dagen voorafgaand aan 23 mei. Houdt dus de site in de gaten.  
 
We houden de organisatie low profile. Dat wil zeggen dat je vaart op eigen 
verantwoordelijkheid en we voor het palaver een gezamenlijke pot hebben en de kosten 
van het eten ter plekke delen. De kosten zullen verder bestaan uit liggeld voor je eigen 
boot.  
 
Leden met een motorboot kunnen ook mee doen. Dan loopt de route via het Noord 
Hollands kanaal naar Den Helder en zal het vertrek al op donderdagochtend moeten zijn. 
Zelf organiseren, welkom en als jullie komen. Graag wel aanmelden ivm zicht op wie dan 
mee gaat en de reserveringen.  
 
Aanmelden: 
Om een beetje te weten wie er mee gaan: meld je aan bij Fokke 
(fokkevandervalk@outlook.com, 06 12199154, Simon (simon.wiebe123@gmail.com, 06 
57604790). Dat geldt ook voor de opstappers. Handig als je al een plekje hebt, anders 
zoeken we een plekje op een boot.  
 
Tot de 23e, 

Fokke, Boudewijn en Simon  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