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1 Ligplaats, 2 havens!

Geachte ligplaatshouders
Na
ligplekhouders
een zachte winter met relatief weinig stormen luiden we weer
een nieuwe vaarseizoen in. Tijd voor een nieuwsbrief met daarin
de werkzaamheden die we hebben gedaan van de winter en de
werkzaamheden die nog moeten en gaan gebeuren!
Ons team staat in ieder geval weer voor u klaar om het u zo
aangenaam mogelijk te maken. Zo hebben we dit seizoen weer
een paar leuke evenementen zoals de welbekende mosselavond
en de saté-avond. Heeft u nog ideeën of suggesties dan zijn deze
zeer zeker welkom.

Bezoekt u dit seizoen onze zusterhaven in Makkum ook?
Als vaste ligplaatshouder mag u gratis en zo vaak u wilt
overnachten bij Marina Makkum. Wij hebben afgelopen
jaar al veel gasten uit Makkum ontvangen en we hopen
dit aankomend seizoen weer te mogen!

What’s new in 2017?!
Zoals u wellicht al heeft gezien is de website van Marina Volendam
helemaal vernieuwd. Onze collega Gemma is hier afgelopen winter
mee aan de slag gegaan en volgens ons mag het resultaat er zijn! Bent
u benieuwd hoe de website geworden is, surf dan even naar
www.marinavolendam.nl.
Ook weer te zien zijn de beelden van de camera’s van de winterstalling
en de ronddraaiende camera die aan het havenkantoor is bevestigd.
De wifi wordt dit jaar opgewaardeerd zodat u nog sneller kunt
internetten!. Op dit moment is de wifi nog toegankelijk zonder
wachtwoord, dit zal in de loop van de tijd veranderen en zult u
eenmalig een wachtwoord nodig hebben waarmee u online blijft. Het
telkens opnieuw inloggen op het netwerk is daarmee dus verleden tijd.
Ook onze jongens hebben niet stil gezeten, zij hebben met name
onderhoud gepleegd langs het havenkantoor waar zij de steigerdelen
goed vast hebben gezet, alle bagagewagens hebben weer een likje

Sinds kort in
ons
assortiment

verf gehad en zijn de steigers weer mooi schoon!
Om uw privacy een beetje te waarborgen zijn er dit jaar nieuwe bordjes
op de hekken met daarop vermeld dat de steigers alleen toegankelijk
zijn voor gasten van Marina Volendam. Ook nieuw is dat de hoofdpoort
dit jaar elke dag om 17:00 dicht gaat om de haven zo echt voor de
gasten van Marina Volendam te houden!

De Marina
Volendam
puntvlag!

Mededelingen van huishoudelijke aard


Gelieve geen trailers of aanhangers stallen op het parkeerterrein. Het
winterbergingsbedrijf Le Belle Charters biedt u graag plaats hiervoor.



Vergeet u zich alstublieft niet af te melden bij afwezigheid.



De watersportvereniging VWV De Pieterman verwelkomt van harte

Als vaste ligplaatshouder mag
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overnachten bij Marina
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nieuwe leden. Alle informatie over deze vereniging en het adres om u
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lid

vind

u

op

de

website

www.vwvdepieterman.nl


Honden dienen ten alle tijden aangelijnd te zijn.



U kunt dit seizoen naast de bekende bbq-plaats achter de lounge ook
barbecueën op de hoofdsteiger! Het barbecueën op de steiger kan
worden gedaan met de elektrische bbq’s die u af kunt halen op het
havenkantoor!
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Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes,
Marina Volendam?

Rowena

Neem dan snel een kijkje op onze uitgebreide

haventeam

website www.marinavolendam.nl en volg ons ook

komen versterken! Wij heten

via Facebook en Twitter

haar als Marina Volendam
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(www.facebook.com/marinavolendam)
(@marinavolendam)

Feestavonden!!
Ook dit seizoen organiseren wij weer een aantal
gezellige avonden voor onze vaste gasten. Zo hebben
we de saté-avond op zaterdag 15 juli gepland. Kom
gezellig een sateetje met een stokbroodje eten op de
hoofdsteiger. Op zaterdag 12 augustus organiseren wij
de welbekende mosselavond. Hierbij serveren we
salades, sauzen en stokbrood. Alles onder het genot
van een drankje en een achtergrondmuziekje. Beide
avonden beginnen om 17:00 uur en eindigen om 20:00
uur. Alleen voor de mosselavond dient u zich aan te
melden.
Dit
kan
via
de
mail
naar
info@marinavolendam.nl Vermeld hierbij uw naam,
met hoeveel personen u wilt komen en uw
ligplaatsnummer.
Naast deze avonden organiseren wij ook dit jaar weer
een aantal wijnproeverijen. Wanneer het plaats gaat
vinden wordt nog bekendgemaakt middels social
media en op de haven zelf. De wijnproeverijen worden
gehouden door Bas Brouwer van wijnkapel Makkum en
vinden plaats op de hoofdsteiger vanaf 17:00 uur. Kom
vrijblijvend langs en proef!

Heeft u nieuwe tips, suggesties of klachten, dan horen wij
deze natuurlijk heel graag. We hopen u allen snel weer te
mogen begroeten en wensen u een prettig vaarseizoen!
Met vriendelijke groet,
De Familie van Meerten en alle werknemers van Marina
Volendam.

