
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Helaas is het seizoen 2016 alweer voorbij, maar we hebben dankzij 

een prachtige septembermaand nog lang kunnen nagenieten. 

Zoals ieder jaar stellen wij u middels deze brief graag op de 

hoogte van de werkzaamheden die wij deze winter uitvoeren, de 

nieuwe tarieven en wat we nog meer voor u in petto hebben. 

Dit jaar hebben we met veel plezier de mosselavond en een 

satéavond voor u georganiseerd en beide avonden waren een 

groot succes. We zijn alweer aan het denken over wat we u 

komend seizoen kunnen aanbieden. Ook de kinderen hebben 

zich lekker kunnen uitleven in het zwembad, op het strand, bij de 

vernieuwde kinderboerderij, de chill-Out ruimte en ze hebben veel 

leuke dingen gedaan met het animatieteam. 

Geachte ligplaatshouder 

Bent u dit seizoen ook nog in Volendam geweest? Als 

vaste ligplaatshouder mag u gratis en zo vaak u wilt 

overnachten bij Marina Volendam. Wij hebben dit jaar 

al veel gasten uit Volendam ontvangen en we hopen 

dit aankomend seizoen weer te mogen! 

 

1 Ligplaats, 2 havens! 

We hebben dit jaar net als de afgelopen 

jaren geen werkelijke tariefsverhoging 

doorgevoerd, maar dit jaar wel rekening 

gehouden met 0,8% inflatie. De 

bijkomende servicekosten zijn net als in de 

voorgaande 5 jaar niet verhoogd. Enkel 

de toeristenbelasting is door de gemeente 

verhoogd naar €49,16 
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What’s new in 2017?! 

Onze leverancier van het Wifi netwerk heeft de knelpunten van het netwerk in 

kaart gebracht en voor aanvang van het nieuwe seizoen zullen de nodige 

aanpassingen gedaan worden om ervoor te zorgen dat iedereen eenvoudig 

en snel gebruik kan maken van dit netwerk. Het gedoe met de inlogcodes is 

dan ook verleden tijd!  

! 

Wifi!! 

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes, 

foto’s, activiteiten en evenementen in en rondom 

Marina Makkum?  

Neem dan snel een kijkje op onze uitgebreide 

website www.marinamakkum.nl (vanaf 2017 

vernieuwd!!) en volg ons via Facebook en Twitter.  

 

 

(www.facebook.com/marinamakkum) 

(@marinamakkum)  

De mossel- en 

saté-avond 

waren dit jaar 

weer zeer 

geslaagd!! 

 

 

Heeft u nieuwe tips, suggesties of klachten, 

dan horen wij deze heel graag.  

De vernieuwde uitstraling van de middenpier met bomen en ledverlichting is goed 

ontvangen en samen met de aangepaste speeltuin ziet alles er weer fris uit. Er worden 

nog extra kunstwerken van Marco Käller geplaatst en deze winter maken we bij de 

wasserette een loungehoek zoals we die ook op onze zusterhaven Marina Volendam 

hebben. U kunt daar terecht voor een gratis kopje lekkere koffie, krantje lezen of het 

maken van een praatje met andere ligplaatshouders. In Volendam is deze lounge een 

groot succes en we hopen u allen in Makkum daar ook een plezier mee te doen.  

Wilt u barbecueën bij de tafels achterop de middenpier dan kunt u op het 

havenkantoor gratis een speciale electrische barbecue lenen. Het waterreservoir van 

deze barbecues zorgt ervoor dat u veilig en reukloos kunt barbecueën.  

Daarnaast zijn we op dit moment bezig met het afronden van het camerasysteem rond 

de haven, wat op korte termijn gereed zal zijn. Camera’s zijn geplaats bij beide 

slagboomingangen, de haveningang, bij het tankstation en in het midden van de 

haven een camera met 360 gradenbeeld. 

Het parkeerterrein achter de supermarkt heeft een nieuwe slagboom, zodat alleen 

bezoekers van de Marina dichtbij kunnen parkeren als het op de haven vol is. Tot slot 

zal er In het voorjaar weer een ronde baggerwerkzaamheden plaatsvinden, waarmee 

we de vakken F tot en met I en M weer op de juiste diepte brengen. 

Als vaste ligplaatshouder 
mag u gratis en zo vaak u wilt 

overnachten bij Marina 
Volendam! 

Social media • Mocht u voor volgend seizoen een andere thuishaven willen kiezen dan 

dient u volgens de Hiswa voorwaarden uw ligplaats schriftelijk of per mail 

op te zeggen, wij verzoeken u vriendelijk dit te doen vóór 31 december 

2016. 

• De watersportvereniging hoopt dit jaar weer veel nieuwe leden te 

mogen ontvangen. Wist u al dat het eerste jaar uw lidmaatschap wordt 

aangeboden door Marina Makkum? Ga naar 

www.wsvmarinamakkum.eu en meldt u aan! 

 

 

Wij kijken nu al uit naar de start van het nieuwe seizoen, we wensen u een 
goede winter en hopen u allen snel weer te kunnen ontmoeten op de 
jachthaven! 

Vriendelijke groet,  

Familie van Meerten en alle andere  medewerkers van Marina Makkum 

Mededelingen van huishoudelijke aard 


