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Gemeente Amsterdam overweegt 
alcoholverbod op het water

Op maandag 10 juni organiseert 
Jachtbemiddeling van der Veen in Terherne 
een Pinkstershow met een gratis RIB-
beleving. Liefhebbers van snelvaren kunnen 
deze dag gratis opstappen op een RIB en 
onder deskundige begeleiding genieten 
van een tochtje op het Sneekermeer in het 
snelvaargebied. Daarbij kunnen bezoekers 
op deze dag ook direct de goed gevulde 
verkoophaven met diverse jong gebruikte 
motorjachten aandoen en twee nieuwe 
boten van Alfastreet Marine bekijken. 

Jachtbemiddeling van der Veen is namelijk 
sinds kort dealer van Alfastreet Marine 
voor de Benelux en presenteert op deze 
open dag de 23 Cabin Electric Prestige 
Line en 23 Open Sport. Evert Jansen van 
Jachtbemiddeling van der Veen kijkt uit naar 
de open dag: “Door de verkoopsuccessen 
en vele nieuw binnengevaren schepen 
wisselt onze voorraad voortdurend en is 
het zeker de moeite waard ons op 10 juni 
te bezoeken. Doordat Centerpoint Charters 
onder hetzelfde dak gehuisvest is, kunnen 
bezoekers ook de mogelijkheden voor 
het huren van een sloep of motorjacht 
bespreken.” De open dag wordt gehouden 
van 11.00 tot 16.00 uur. Jachtbemiddeling 
van der Veen, gevestigd op Syl 12 in 
Terherne, is zowel over het water als over 
de weg bereikbaar.

Jachtbemiddeling van der Veen 
+31 (0)566-689264   
www.jachtbemiddeling.com

Op zaterdag 25 en zondag 26 mei organiseren Kempers Watersport en Menken Maritiem 
weer hun populaire open dagen. Het laatste weekend van mei laten deze bedrijven op 
het terrein van Kempers Watersport in Aalsmeer zien wat de watersport te bieden heeft. 
“Sterker nog wij laten het u met plezier ervaren,” aldus de organisatoren Bart Kempers en 
Bernard Menken. “Voor iedereen die de watersport een warm hart toedraagt, is er volop 
wat te beleven. Jong, oud, ervaren, onervaren, het maakt niet uit. Kom met uw gezin, 
vrienden of familie en u heeft gegarandeerd een leuke dag op en rond het water.” Zo 
kunnen bezoekers tijdens de open dagen suppen, wakesurfen, Jobe watertoys uitproberen 
en proefvaren met een groot gevarieerd aanbod van nieuwe en gebruikte boten van 
beide bedrijven. Kinderen kunnen zeilen met zes jollen en de kleinsten kunnen springen 
in een luchtkasteel. Daarbij is het terras van restaurant Bij Jeff & Steve geopend. De open 
dagen zijn beide van 9.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag 25 mei wordt de dag om 16.00 
uur afgesloten met een borrel in de showroom waarna aansluitend een barbecue wordt 
verzorgd door restaurant Bij Jeff & Steve. Kaarten voor de barbecue-avond kunnen vooraf 
met korting worden gereserveerd bij de receptie van Kempers Watersport. 

Kempers Watersport   |   +31 (0)172-503000   |   www.kemperswatersport.nl

Pinkstershow met 
gratis RIB-beleving en 
nieuw dealerschap bij 
Jachtbemiddeling van 
der Veen

Kempers Watersport en Menken Maritiem 
organiseren open dagen op 25 en 26 mei

Varen in Amsterdam wordt aan steeds meer regels gebonden. Nu 
komt er mogelijk een verbod op het drinken van alcohol aan boord 
van boten in delen van Amsterdam. Dit geldt dan niet alleen voor 
de schippers, maar ook voor opvarenden. Het doel is om drukte en 
overlast op de grachten tegen te gaan. Plannen voor dit onderzoek 
kregen een meerderheid van de stemmen van de gemeenteraad.

www.amsterdam.nl
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