
PERSBERICHT   
Makkum, 15 augustus 2013.

Hille de Vries uit Parrega geëerd als Vrijwilliger van het Jaar 2013. 

Donderdagavond was er een feestje aan boord van de Blazer TX33 in Makkum.   In aanwezigheid van een groep   vrijwilligers 
werd Hille de Vries uit  Parrega gehuldigd met zijn verkiezing als Vrijwilliger van het Jaar 2013 van de Gemeente Súdwest-
Fryslân, categorie Recreatie en Ontspanning. Wethouder Maarten Offinga was voor deze gelegenheid naar Makkum gekomen 
om Hille zijn waardering namens het gemeentebestuur over te brengen. Tevens maakte hij van de gelegenheid gebruik om het 
zeilen met de TX33  zelf te ervaren.

De Blazer TX33 uit 1918 (www.tx33.nl), is als laatste van een generatie zeilende houten Noordzee vissersschepen,  in 2008 
weer geheel gerestaureerd in Makkum te water gelaten.  Sindsdien wordt er elk zomerseizoen vanuit Makkum elke 
donderdagmiddag en  -avond gevaren met gasten,  vakantiegangers en andere belangstellenden, die graag eens het zeilen met
een traditioneel schip willen beleven.  
De bemanning wordt gevormd door enthousiaste- en ervaren- vrijwilligers uit de gemeente Súdwest-Fryslân en omstreken.   Het
varen met dit monumentale schip is alleen mogelijk dankzij de steun van vrijwilligers, niet alleen met het zeilen, maar ook met 
onderhoud en reparatie.   
De gemeente Súdwest-Fryslân  heeft veel organisaties die vooral op vrijwilligers draaien.   Zij is daar zeer mee in haar nopjes 
omdat zo het culturele en sociale leven in de gemeente op een hoog peil blijft staan. Om haar waardering daarvoor te uiten stelt
zij deze organisaties in de gelegenheid  jaarlijks een aantal vrijwilligers in het zonnetje te zetten als Vrijwilliger van het Jaar.
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