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Aan boord is per persoon aanwezig : 
Lakens, deken, sloop, kussen, kleine 
handdoek, zwemvest. 
 

 
Verder wordt uitgedeeld per kombuis: 
Peper, zout, filterzakjes, zoetjes, sponsje, 
afwasmiddel, afwasborstel, vaatdoekje,  
Wij hebben dit jaar besloten geen koffie en 
thee uit te delen, omdat dit weinig gebruikt 
werd en makkelijk de eerste dag gekocht 
kan worden naar eigen keuze. 
 
Wel meenemen: 
Keukendoek, evt. kruiden voor de lunch, 
eigen medicijnen, zonnebrandcrème, 
petje, badlaken, leuke muziek en goed 
humeur.  
Contant geld voor drankjes op de wal en 
boodschappen voor de lunch; pinnen in de 
kroeg of winkel is vaak niet mogelijk.  
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Voor je ligt de laatste nieuwsbrief    Lefkas 2021              

 

 

Nog een paar weken en we gaan naar Lefkas ! 
 

Wij verzoeken de schippers en co-schippers hun vaarbewijs mee te nemen.. 
Als ook andere bemanningsleden een vaarbewijs bezitten, verzoek die mee 
te nemen als ‘reserve’.    
 

Wil je muziek aan boord; er is een radio-cd-speler; vaak met een aux ingang 
voor een hoofdtelefoonplug; kan je een eigen smartphone, I-pod afspelen. 
Neem een passend  kabeltje mee. (2x hoofdtelefoon-plug). Verder is er aan 
boord  een 12 volt autoaansluiting voor het opladen van elektronica.  Je kan 
een oplader van 12 V naar USB voor het opladen aan boord van telefoons 
en camera meenemen.  
Op enkele schepen is een 230 V omvormer aanwezig. 
 

Aan de wal zijn voldoende 230 V stekkerdoos voor het opladen tijdens de 
cursus. Bij enkele havens is walstroom. 
 

Aan boord is relatief weinig opbergruimte. Neem geen koffer mee, 
maar een weekeindtas ! 
 

1 tas van maximaal 20 kg meenemen als ruimbagage. 
 

Verder mag je 1 st. handbagage meenemen van maximaal 10 kg en 

maximum afmeting (L x B x H) 55 x 35 x 25 cm. 
 

Aangezien de gehele week een informeel karakter heeft, is vrijetijdskleding 
aan te bevelen. Voor ’s avonds is een fleecetrui voldoende. Een licht 
windjack kan nodig zijn bij een buitje.  
Zeilpakken zijn niet nodig.  
De gemiddelde dagtemperatuur is 20-26 graden en ’s avonds koelt het af 
naar 17-20 graden. Wind in de middag:  3-6 BFT.  
Een goede site om het weer in Levkas te bekijken : 
http://www.poseidon.hcmr.gr/weather_forecast.php?area_id=gr 
 
 

Op onze site www.papierwinkel.nl/cursus staat ook informatie over het 
zeilen, omstandigheden, havenplaatsen en verblijf. 
 

Een laptop is niet noodzakelijk voor deze cursus. 
 

Op de Marina in Lefkas is een pinautomaat aanwezig.  
 

Zorg ervoor dat alle papieren en apps i.v.m. corona in orde zijn, 
zoals in een vorige nieuwsbrief is beschreven. 
 

Op Schiphol, Preveza, vliegtuig en bustransfer zijn mondkapjes 
verplicht. Officieel in winkels ook, maar onbekend hoe streng. 
 

Pak wat luchtige kleding boven in je tas ; omkleden in Marina 

 

 

Marcel Kruger en Sarina           
Schroëder zijn dit jaar te 
herkennen aan de turquoise 
kleur polo. 

         



   

 
   

                         Ook dit jaar vliegen wij weer met Transavia.  
 
 

 

Heenvlucht AMSTERDAM (AMS) > PREVEZA (PVK) (Lefkas) : 25 september 2021 
Tijden : vertrek AMS 05:05 uur / aankomst PVK 09:00 uur lokale tijd, in de haven ongeveer om 11:00  
Terugvlucht PREVEZA > AMSTERDAM : 2 oktober 2021       
Tijden : vertrek PVK 09.45 uur / aankomst AMS 11:50 uur 
Vluchtnummer : HV 5792 

 

Aanwezig zijn op Schiphol zaterdag  25  september : 02:00  uur !!    vertrekhal  1    Transavia-balie      
 

Incheck als groep voor de bagage.        Tickets worden uitgedeeld op 
Schiphol.    Niet zelf inchecken.   ONLINE INCHECK NIET MOGELIJK.    
 
LET  OP  EVENTUELE  DRUKTE  I.V.M.  VERSCHERPTE  CONTROLE  BIJ  TERRORISME-DREIGING  OF 
STAKING VAN LUCHTVAART - OF NS-PERSONEEL  OF CORONA.  HOUDT HET NIEUWS IN DE GATEN. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Tot ziens in Lefkas, 
Ron Versteeg, Mary Haast 
 
Tot ziens op Schiphol, 
Marcel Kruger, Sarina Schroëder 
 
 
Per mail bereikbaar tot vrijdag  24 september,  0.00 uur en 
telefonisch altijd bereikbaar . 
 

• info@papierwinkel.nl 

• 06-26490224  tel   +   (Marcel) 

 


