
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	 	

	

	

Nieuwsbrief		
Oktober	2018	

Adres	

Geachte ligplaatshouder, 

Hierbij ontvangt u de nieuwe 
nieuwsbrief, met onder andere de 
tarieven voor 2019 en de 
werkzaamheden waar wij ons deze 
winter mee bezig houden. 

Na een fantastisch lange zomer is 
de tijd weer aangebroken dat de 
schepen winter klaar gemaakt 
worden. We kunnen terugkijken op 
een geslaagd seizoen waar velen van 
u hebben kunnen genieten van 
schitterend vaarweer.                    
De activiteiten zoals de 
foodtruckavond, markt, 
mosselavond en de     
wijnproeverijen zijn                   
goed ontvangen. 

De jonge gasten                     
hebben zich weer                    
prima vermaakt met het 
animatieprogramma. Ook hebben 
ze zich kunnen uitleven bij het 
zwembad, strand, speeleiland en de 
diverse speelvoorzieningen.  

Wij vinden het erg leuk om te zien 
dat hat gratis uitlenen van 
optimisten voor de jeugd een groot 
succes is.  

	

	

Onze	jonge	watersporters	kunnen	
ook	volgend	seizoen	weer	gratis	

gebruik	maken	van	onze	
optimisten.	

Deze winter gaan we verder met het 
verstevigen van de opstapsteigers, 

de walbeschoeiing rondom de haven 
wordt vernieuwd en er komt een 
vlonder langs het Makkumerdiep 

zodat men daar comfortabeler kan 
aanleggen. 

 
De zwemtrappen worden verbeterd 

en het aantal uitgebreid. 
Het grote toiletgebouw bij het 

havenkantoor krijgt een facelift en 
ook het technische gedeelte van het 

zwembad wordt vernieuwd. 
 

 Er zijn een aantal verbeteringen 
gedaan aan het wifi netwerk en het 
camerasysteem wordt uitgebreid. 

Daarbij kijken we wel goed naar de 
privacy van onze gasten, we willen 

de webcam alleen buiten het seizoen 
op onze website tonen. 

 
Samen	zijn	we	nu	al	aan	het	

bedenken wat wij u volgend seizoen 
kunnen aanbieden. 

Suggesties zijn van harte welkom! 

Optimistles Volendam 

Zeilschool Le Belle in Volendam 
organiseert zomers CWO 

zeilcursussen in een optimist voor 
de Jeugd (7 t/m 12 jaar). In 5 leuke 
lesdagen leren ze zelf te zeilen in 

een eigen boot. 
 

De vaste ligplaatshouders van 
Marina Makkum of  Marina 

Volendam wordt 50% korting 
aangeboden op deze zeilcursus!	

Als	vaste	ligplaatshouder	mag	u	
gratis	en	zo	vaak	u	wilt	

overnachten	in	Marina	Volendam	

Wist u dat iedere nieuwe 
ligplaatshouder het eerste 
jaar gratis lid mag worden 
van watersportvereniging 

WSV Marina Makkum? Ook 
zij zijn druk bezig een 

leuke activiteitenkalender 
voor 2019 te organiseren. 
Kijk voor meer informatie 

op 
www.wsvmarinamakkum.e

u ! 
	



	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

		

	

	

	 	

Tarieven 2019 

Onze tarieven voor 2019 zijn aangepast aan 
de index, de bijkomende servicekosten 

hebben we net als de afgelopen jaren gelijk 
gehouden. 

Mocht u per volgend jaar een andere 
thuishaven willen kiezen dan verzoeken wij u 
vriendelijk om uw ligplaats vóór 31 december 

schriftelijk per post of email op te zeggen. 
 

De tarieven van 2019 zien er als volgt uit: 
 

Boxgrootte  Prijs 
 

9 X 3.00 € 1.253,00 
10 X 3.75 € 1.548,00 
11 X 3.75 € 1.869,00 
12 X 4.00 € 2.211,00 
13 x 4.45 € 2.585,00 
14 X 4.70 € 3.049,00 
15 X 5.00 € 3.308,00 
17 X 5.75 € 3.891,00 
20 X 7.00 € 4.934,00 

 
Stroom- en wateraansluiting  € 135,00 
Verbruik elektra per KwH € 0,335 
Gebruik milieustation   € 27,00 

	

IJsselmeerhavens 

Onze spaarkaartactie samen met 
Dé IJsselmeerhavens Volendam, 

Den Oever, Lelystad, 
Muiderzand, Andijk en 

Monnickendam wordt goed 
ontvangen. De kaarten van dit 

jaar zijn volgend jaar ook nog in 
te wisselen en uiteraard kan 

iedereen op het havenkantoor 
een kaart met de eerste stikker 

afhalen. 
	

De		Markerwadden	zijn	geopend!	
Marker Wadden is een uniek natuurgebied in ontwikkeling. 
De natuureilanden worden aangelegd met zand, klei en slib 

uit het Markermeer. Dit grote project draagt bij aan het 
natuurherstel van het Markermeer. Op deze nieuwe groep 
eilanden met natuurlijke oevers komt nieuwe natuur tot 

ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Een 
natuurparadijs voor vissen en vogels en een heerlijk 

recreatie-eiland. 

Mededelingen: 
 

• U	kunt	op	de	grasstroken		rondom	de	haven	
barbecueën.	Op	de	middenpier	is	dit	niet	
toegestaan,	u	kunt	hier	gebruik	maken	van	
onze	elektrische	barbecues	die	u	gratis	kunt	
lenen	op	het	havenkantoor.		

• Vergeet	u	zich	alstublieft	niet	af	te	melden	bij	
afwezigheid	

	

Wij	wensen	u	allen	een	prachtig	seizoen	in	2019	
namens	alle	medewerkers	van	Marina	Makkum.	

Zeilmakerij Sudersee winterservice. 
 

Zeimakerij Sudersee biedt al zijn klanten winterservice. Dit houdt 
in dat uw zeil droog wordt opgeslagen, gecontroleerd wordt op 

eventuele schades en losse stiksels. De controle en opslag kosten 
per zeil of tent deel €25,=  De reparaties worden verder berekend 
op nacalculatie of vooraf in overleg met de klant.  Verder kunnen 

wij uw winterkleed voor u monteren en de-monteren. 
U kunt bij ons natuurlijk ook terecht voor een nieuwe buiskap met 

achtertent en nieuwe zeilen. Verder kunt u bij ons terecht voor 
winterkleden over uw schip of een eenvoudig giekkleed. Vraag 

naar de mogelijkheden en onze winterkorting! 
Bij onze stoffeerderij afdeling  ‘Noflik Sitte’ kunt u terrecht voor 

nieuwe kussens en stoffering bij u aan boord. 
 Ook matrassen worden nieuw en op maat gemaakt. 

Tot ziens bij  Zeilmakerij Sudersee , stoffeerderij Noflik Sitte en 
watersportshop aan de Suderseewei 4a 

	


