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Kaat Mossel  

 
 

 
 

 
 

Seizoen 2016 was prachtig: vele mooie reizen, 

leuke en diverse groepen, leuke mensen.  

 
©? Grote Kaat ergens op het wad… 

 

 
© Nils Kleine Windvlaag in Makkum getest…. 

©? 

Her en der  wat zonnetjes en sterren geschoten. 

 

©Lex 

Een bezoek aan de toekomstige Markerwadden 

 

©Hans 

Waddenrace was de laatste tocht…. 

2016/2017 
 Oud en Nieuw, Zaandam: 29 december-

1 januari 2017, € 310 all in. 

 Paas/zeilen, Lelystad: 14/17 april 2017, 

€ 280 vol pension 

 Vrouwenweekend: 30 juni-2 juli 2017,  

€ 240 all in 

 Whisky en Zeilen, Lelystad, 7-9 juli 

2017, € 285 vol pension. 

 Tai Chi en zeilen, Lelystad: 14-16 juli,   

€ 210 vol pension. 

 Zeilzwerven, Lelystad : 24-30 juli 2017, ,  

€ 450 vol pension 

 1-(groot)ouder-reis, 31 juli-4 augustus 

2017, Lelystad,  € 350 vol pension(kids 

korting) 

 Sterrenweekend, Lelystad: 11-13 aug 

2017, € 210 vol pension 

 Klipperrace, Enkhuizen± 6-8 oktober 

2017, € 200 vol pension 

 

Tot ziens aan boord.  

 
©Sanne 
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Nieuwtjes 
*) Kaat Mossel krijgt haar eigen boek. I.s.m. 

Maaike Oostingh komt 19 februari 2017 een 

pracht boekwerk met diverse interviews en 

foto´s uit. Via info@taalopkoers.com kun je alvast 

een exemplaar bestellen met €5 korting: € 29,95 

 
Het spreekt voor zich dat wij erg trots zijn op 

dit stukje historie dat op deze wijze bewaard 

gaat blijven. De oplage is beperkt: 200. De gehele 

productie is een Noordhollandse aangelegenheid: 

drukkerij Heijnis en Schipper verzorgt het 

drukken.  Momenteel zijn er al 38 exemplaren 

verkocht op voor-inschrijving. Wil je ook 

exemplaar, wees dan op tijd. 

 

*) Overvaart-tochten: 

Wil je es anderen laten kennismaken met de Kaat 

Mossel: tegen gereduceerd tarief kan iedereen 

een dagje  mee van A naar B, à € 15 p.p. Via 

Facebook doen we dan een oproepje. Wil je via de 

email op de hoogte gebracht worden, laat het ons 

dan even weten. 

*) Vai via bereikte onderstaande foto ons als 

toetje-mogelijkheid: 

©? 

Wij zijn uiteraard op zoek naar een groene, zoete 

toevoeging. Iemand een suggestie?  

 

©? 

*) We houden onze appeltaart-traditie natuurlijk 

wel in ere ;). René die een lekkere appelplaat 

maakt voor de ‘veerboot’ naar de Markerwadden. 

 

*) Ook op de Kaat Mossel hebben we een 

‘bucketlist’: plekken waar we geweest willen zijn 

met het schip. Omdat het kan… 

 
©Sjak Wijdenes, met strand erbij… 

 

*) de komende maanden zullen de beide websites 

‘gerenoveerd’ gaan worden. Medio maart 

verwachten we jullie reacties er op. 

 

www.sjakzeilreizen.nl 

www.kaat-mossel.com  

 

Sjakzeilreizen,  

Postbus 1345,  

1500 AH Zaandam  

0683248206 

 
PS Mocht je niet langer prijs stellen op het ontvangen 

van de Nieuwsbrief, laat het ons even weten.  

http://www.sjakzeilreizen.nl/
http://www.kaat-mossel.com/

