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Verschijnt iedere woensdag
huis aan huis in Broek in
Waterland, Edam, Ilpendam,
Katwoude, Marken,
Monnickendam, Overleek,
Schouw, Uitdam, Volendam,
Watergang en Zuiderwoude
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Tel.: (0299) 31 4721
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hollandmediacombinatie.nl

Familieberichten
Tel.: (072) 519 66 99
email: familieberichten@
hollandmediacombinatie.nl
www.familieberichten.holland-
mediacombinatie.nl

Geen krant gehad?
Meld uw klacht Gratis op:
www.geenkrantgehad.nl
of www.dichtbij.nl of bel
don/vrij/ma tussen 10.00 en
16.00 uur (088) 8248240
(lokaal tarief)

Alle rechten ten aanzien van de inhoud
van deze uitgave worden nadrukkelijk
voorbehouden en berusten bij
Holland Media Combinatie BV.
Op het gebruik van deze uitgave zijn de
Algemene GebruiksvoorwaardenTMG
van toepassing, die te vinden zijn op
www.tmg.nl/gebruiksvoorwaarden.

Het Witte Weekblad
is een uitgave van:

EDAM-VOLENDAM/MONNICKENDAM - Het Witte Weekblad
brengt elke week de rubriek 'Herkent u zichzelf?'. Inwoners van
de gemeenten Edam/Volendam en Waterland kunnen zomaar
ineens overvallen worden door onze fotograaf. Schrik niet, want
als uw foto in de krant wordt geplaatst, levert dat u een aantrek-
kelijke waardebon op, aangeboden door D.I.O. drogisterij/par-
fumerie De Graaf in Edam, Parfumerie Huis Gerro & Esther in
Volendam en en Top 1 Toys - Double M in Monnickendam.
Deze week is de fotograaf op pad geweest in Volendam. Als u
zichzelf herkent, knip de foto dan uit en ga langs bij Parfumerie
Huis Gerro & Esther in winkelcentrum De Stient te Volendam.
(Foto: JohanW. Koopmans)

Bezoekers kunnen genieten
van opkomende acts zoals Max
Meser, TheAfterveins, The Pa-
ceshifters, Circo Simoneli,
Rondé, Knarsetand, The Emi-
nent Stars, The Cool Quest, My
Baby en festivalknaller 2015
Afterpartees. Daarnaast zijn er
nog optredens van lokale acts
en jazzbands. Ook kun je na af-
loop van het programma nog
terecht in de lokale horecagele-

genheden voor optredens van
Diggy Dex en DJ DNS (Prin-
senbar), Andre Manuel’s Frat-
sen (Harmonie) en Blend-11
(Gevangenpoort).
Tijdens Kaaspop vindt er rond
de Bierkade een vinyl- & cd-
beurs plaats. Deze wordt ge-

houden door ARC, de specia-
list die ook verantwoordelijk is
voor de grootste platenbeurs
ter wereld: de Mega Platen en
CD beurs in de Jaarbeurs
Utrecht.
Zie voor meer informatie
www.kaaspop.nl

Programma Kaaspop staat als
een huis

The Eminent Stars (Foto: HannekeWetzer)

EDAM - Edammaakt zich
op voor Kaaspop op zater-
dag 30 mei. Het gratis mu-
ziekfestival in de binnen-
stad van Edam is erin
geslaagd een aansprekend
programma samen te stel-
len met het beste dat de Ne-
derlandse muziekscene
anno 2015 te bieden heeft.
Het festival begint om 12.00
uur en duurt tot 24.00 uur.

De Blauwe Vlag is een inter-
nationale onderscheiding die
jaarlijks wordt toegekend aan
stranden en jachthavens die
veilig en schoon zijn. In de
praktijk betekent dit dat geno-
mineerden moeten voldoen
aan een aantal belangrijke cri-
teria zoals schoon (zwem)wa-
ter, goede sanitaire voorzie-
ningen en een hoge mate van
veiligheid. De Blauwe Vlag is
één jaar geldig: jaarlijks
wordt opnieuw aan de hand
van controles bekeken of de
stranden en jachthavens nog
aan de vereisten voldoen.
De haven van Volendam ont-

ving de Blauwe Vlag voor de
eerste keer. ‘We zijn erg trots
op de Blauwe Vlag’, zegt wet-
houder Wim Rijkenberg. ‘Het
is voor ons een erkenning van
de kwaliteit van onze haven.
We investeren veel in een
kwalitatief goed product
waarbij we duurzaamheid, na-
tuur en milieu belangrijke on-
derdelen zijn. De criteria van
de Blauwe Vlag vormen
daarbij een goed instrumenta-
rium.’
Met de Blauwe Vlag-campag-
ne in Nederland betrekt de
Stichting Keurmerk Milieu,
Veiligheid en Kwaliteit

(KMVK) overheden, onderne-
mers en recreanten bij de zorg
voor schoon en veilig water,
mooie natuur en een gezond
milieu en duurzame jachtha-
vens. Voor de toerist en recre-
ant is de Blauwe Vlag het in-
ternationale
herkenningssymbool voor vei-
lig en schoon zwemwater,
goede stranden en schone en
veilige jachthavens. De inter-
nationale toekenning van de
Blauwe Vlaggen geschiedt
door de Foundation for Envi-
ronmental Education (FEE),
een onafhankelijke internatio-
nale milieu organisatie.
Wethouder Wim Rijkenberg
en havenmeester Wijnand
Veerman hebben woensdag-
ochtend de Blauwe Vlag ge-
hesen in de vlaggenmast bij
de ingang van de Volen-
dammer haven op het Noorde-
lijk havenhoofd.

Blauwe Vlag 2015 voor Haven
Volendam
VOLENDAM - De Internationale Jury voor de Blauwe
Vlag van FEE International in Denemarken heeft dit
jaar in Nederland 170 BlauweVlaggen toegekend aan
112 jachthavens en 58 stranden. HavenmeesterWijnand
Veerman ontving uit handen van 'Michiel de Ruyter' de
BlauweVlag. De BlauweVlaggen 2015 werden op 30
april uitgereikt inVlissingen.

VOLENDAM - EP:Beere-
poot Volendam viert deze
maand het éénjarig bestaan
met acties en aanbiedingen.
EP:Beerepoot Volendam,
voorheen EP:Volendam, wordt
gerund door Jack Schilder.
Jack werkte vijftien jaar bij
EP:Volendam.
EP:Beerepoot is al 45 jaar hét
adres voor een compleet as-
sortiment beeld en geluid,
huishoudelijke apparaten en
accessoires keukenapparatuur,
witgoed, inbouwapparaten,
persoonlijke verzorging, com-
puters en telefonie van top-
merken. In Noord-Holland
heeft EP:Beerepoot vier win-
kels. Deze zijn gevestigd in
Volendam, Bovenkarspel,
Wervershoof en in Hoorn is er
een winkel van 2800 m2,ook
wel bekend als dé electronica-
beleving van Noord-Holland.
Speciaal vanwege het jubile-
um heeft EP:Beerepoot Volen-
dam (Julianaweg 61) acties,
zie de advertentie in deze
krant. Zie ook www.epbeere-
poot.nl

EP:Beerepoot
Volendam
viert jubileum

MONNICKENDAM - Kunst
Kijken Monnickendam
houdt in de tuin van de R.K.
kerk, Noordeinde 17, ieder
jaar een expositie rond de
100 jaar oude beuk.
Deze zomer exposeert Basti-
aan Meijer zijn keramische in-
sectenhuisjes. De opening is
zaterdag 30 mei om 14.00 uur
door Jan Meijer. De tuin is
open van 30 mei tot 25 sep-
tember op vrijdag, zaterdag en
zondag van 11.00 tot 16.00
uur. Zie ook www.kunstkij-
kenmonnickendam.nl

Kunst rondom
de beuk

Volgens De Lange is het zeker
niet definitief dat het het hotel
er komt. ‘De erfpachtovereen-
komst is nu ondertekend door
de gemeente en de initiatiefne-
mers, maar er is een ontbinden-
de factor als de plannen niet
goedgekeurd worden. Omdat de
Gouwzee Natura 2000 gebied
is, moet er bijvoorbeeld een Mi-
lieu Effect Rapportage komen.
Dat blijkt in de praktijk een in-
gewikkelde zaak. Daarnaast
moet het bestemmingsplan ge-
wijzigd worden. Dan komen de
Raad van State procedures om
de hoek kijken, die veel tijd in
beslag nemen.Wij schromen
niet om naar de Raad van State
te stappen, indien nodig.’
De Lange heeft door zijn werk
in de Eerste Kamer de laatste ja-
ren minder tijd gehad voor Red
het Hemmeland. ‘Vanaf 2 juni

stop ik met mijn werk voor de
Eerste Kamer en heb daardoor
weer meer tijd om dit op te
pakken. En dat ga ik zeker
doen. In de loop der jaren is ge-
bleken dat de groep tegenstan-
ders erg groot is. Dit artikel
vanuit de gemeente met een
foto met champagne is dan ook
een slag in het gezicht van veel
Monnickendammers. Ik ken de
regelgeving goed door mijn
werk in de Eerste Kamer en
Provinciale Staten goed en ga
daar zeker gebruik van maken.
Het twitteraccount van Red het
Hemmeland is actief en we
wachten de te nemen stappen
af. We zullen al het mogelijke
doen om dit hotel tegen te hou-
den, want wij hechten veel be-
lang aan het behoud van groen
in Waterland’, aldus Kees de
Lange.

Tegenstanders luxe hotel
laten van zich horen
MONNICKENDAM -Verbaasd was hij toen hij het arti-
kel over de komst van het luxe hotel naar Hemmeland in
de media vorige week onder ogen kreeg.Volgens Kees de
Lange van Red het Hemmeland is het zeker geen gelopen
race, zoals de gemeente het doet voorkomen. ‘Wij zullen
er alles aan doen om dit hotel tegen te houden’, aldus de
Monnickendammer.

MONNICKENDAM - Een
vreemde vondst voor wande-
laars in Monnickendam toen
zij zaterdagochtend een man
zagen liggen in het gras. De
man was echter niet gediend
van de hulp en reageerde
agressief.
De man werd uiteindelijk
door de toegesnelde politie
geboeid en in de ambulance
gezet. Het is niet bekend wat
er precies aan de hand is met
de agressieve man. Waarom
het slachtoffer zo agressief
reageerde is eveneens ondui-
delijk.
Lees meer 112-nieuws uit
deze regio op www.dichtbij.nl

Vreemde
vondst
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Prijs e 24.950,–Prijs e 18.950,–

Prijs e 13.950,–Prijs e 28.950,–

Prijs e 18.500,–Prijs e 4.950,–

LIFESTYLE 600 TENDERLIFESTYLE 600

LIFESTYLE 650 TENDERLIFESTYLE 606

LIFESTYLE 700 TENDERLIFESTYLE 740 XL

LIFESTYLE 750 TENDERLIFESTYLE 818

Prijs e 27.950,–Prijs e 23.950,–

Prijs e 32.950,–Prijs e 44.950,–

Prijs e 75.000,–

De Suydersee ‘Lifestyle’ sloepen & tenders biedt een

complete serie voor hen die op het water willen genieten van

een stoere, moderne en luxe sloep of tender.

Deze serie is onderhoudsvrij. Geen teak of mahonie om te

onderhouden. Wel de luxe niet de lasten.

Haarlemmerstraatweg 73c
1165 mk Halfweg

Telefoon 06 33 69 62 45
info@suyderseesloepen.nl

www.suyderseesloepen.nl

LIFESTYLE 495

LIFESTYLE 960 CABIN

LIFESTYLE 570 TENDER


