
Jaargang 8-Nr 9 van “Het Zeezwaluw Suffertje”, december 2016 

© 2016 SY Zeezwaluw 

© SY Zeezwaluw 

 1 

 

Zeezwaluw ’s Kerstgroet en Nieuwjaarswens voor 2017 

 

Correspondent te Grenada 

 

interklaas met zijn (al dan niet zwarte) Pieten zijn uit Nederland weer 

vertrokken naar Spanje. De cadeautjes zijn uitgepakt en iedereen moet 

daar weer een jaar tevreden mee zijn. 

 

Voor sommigen en in andere landen komt de Kerstman met zijn rendieren en 

arrenslee de verrassingen op Kerstochtend brengen en zij zullen nog even 

geduld moeten hebben. Bij hen staat geen schoen bij de schoorsteenmantel 

maar hangt er een sok gereed in de stellige overtuiging dat er bij het Kerst 

ochtendgloren een presentje in zal zitten. 

 

Bij de Zeezwaluw bemanning in Grenada kan de Kerstman helaas niet op zijn 

arrenslee arriveren want het is hier nog steeds 30°C! Zijn slee glijdt dan niet zo 

soepeltjes hebben ze vernomen. Uiteraard staat er ook geen schoorsteen op de 

kajuit van de Zeezwaluw en hangt er geen sok aan de schoorsteenmantel. Ja, 

wat moet je dan als fervente live-boards doen. Wel, dachten de Zeezwaluwtjes, 

laten we eens op de kant gaan staan met Kerst, beviel de vorige keer in Faro 

ook zo goed…... 

 

En ja hoor sinds afgelopen woensdagmorgen 7 december staat de Zeezwaluw 

hoog en droog op de werf Clarkes Court Boat Yard &Marina in Woburn Bay en 

het harde werk is al begonnen! 

Ze gaan zichzelf 

wel heerlijk 

verwennen met de 

Kerstdagen, o.a. 

met een 

“Kerstdiner op 

niveau” en 2 

heerlijke 

rustdagen. Kortom 

het komt echt wel 

goed met ze! 

 

Gelukkig hebben ze 

nog wel tijd 

kunnen vinden om 

dit jaar een 

gezellige 

kerstkaart te 

ontwerpen voor al 

hun trouwe lezers. 

De redactie van het Zeezwaluw Suffertje gaat op reces. Vanaf begin januari 

2017 zijn ze weer terug om over de Zeezwaluw bemanning leuke en 

wetenswaardige feiten te melden. 

 

Prettige Feestdagen en tot in het nieuwe jaar 2017. 
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