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Stichting de Bovenlanden Aalsmeer

Algemene jaarvergadering
Locatie: ons kantoor op het terrein van
de jachthaven Dragt
Datum: 27 mei 2008
Tijd: 20.00

Jaarverslag 2007
Organisatie
In 2007 de waren er in het algemeen bestuur de
volgende (her)benoemingen:

U, als donateur bent van harte welkom op
27 mei om het jaarverslag over 2007 en de
plannen voor de toekomst met ons te
bespreken.

- Cees Tas
- B.J. Wegman
- J.S. Luurs

namens afdeling Aalsmeer
WLTO
namens donateurs
namens donateurs

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen jaarstukken van
secretaris en penningmeester
4. Herbenoeming bestuursleden,
namens de MEP aftredend en
herkiesbaar John Beintema.
Namens de donateurs aftredend en
hierkiesbaar Mw J. Oosterloo,
namens de trekheesterwerkgroep
M.J. Alderden
5. Pauze
6. Lezing over Ijsvogels door
Ijsvogelspeciaist en oud
bestuurslid Jelle Harder.
7. Ruimte voor het stellen van vragen
en het naar voren brengen van
ideeen, wensen etc.
8. Sluiting

Uitvoering projecten en beheer.


Reigersbos Fase II
Met Cees Otto grond- en baggerwerken werd
een overeenkomst gesloten voor het storten van
bagger in het Reigersbos. Aangezien wij als
bestuur onvoldoende capaciteit hebben om het
storten van bagger zelf in de gaten te houden
hebben wij dat uitbesteed, zodat we verzekerd
zijn van de juiste kwaliteit gekeurde bagger.
Zodra voldoende bagger is gestort kan weer
riet worden geplant. Doelstelling is, zoals
bekend, uiteindelijk weer een prachtig rietland
te creëren, wat aansluit bij de rietlanden van
Leimuiden.
Verder bleek in het voorjaar dat een of andere
onverlaat illegaal een grote woonark had
aangelegd aan de plaszijde van het Reigersbos.
Aangezien niet sprake was van een strafbaar
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ondernomen om de rugstreeppadden te
verhuizen naar de nieuwe locaties, bleek dat ze
al de benen hadden genomen. Tot nu toe
hebben wij niet kunnen constateren dat er zich
rugstreeppadden hebben gevestigd.
Afgesproken is dat de provincie tot 2012, als
het project N201 gereed is, gebruik kan maken
van deze percelen. Wij hebben van de
provincie een flinke financiële vergoeding
ontvangen, voor ons perfect omdat we
daarmee weer beheer en onderhoud kunnen
uitvoeren. De provincie heeft tevens de
verplichting op zich genomen om de
betreffende percelen van een nieuwe
beschoeiing te voorzien.

feit kon de politie niets betekenen. De eigenaar
bleek niet te achterhalen en meerdere instanties
vochten elkaar juridisch aan voor wat betreft
de aansprakelijkheid. Een schrijnend voorbeeld
van hoe het niet moet, als je een probleem wilt
oplossen
Als Stichting hebben wij vele mogelijkheden
aangeboord om deze ark weg te krijgen, mede
ook omdat nog een aantal meters palen
moesten worden aangebracht, juist daar waar
de ark was afgemeerd. Legaal waren er voor
ons geen mogelijkheden en illegaal konden wij
ons als organisatie niets permitteren. Aan het
eind van het verslagjaar was nog niet duidelijk
hoe e.e.a. zou worden opgelost.



Recreatie steunpunt Mr. Jac. Takkade
(locatie 1A).

Aan het eind van het verslagjaar bedroeg het
totale bezit aan natuur- én cultuurgrond (incl.
water) ca 23,48 ha, waarvan ruim 4,23 ha
verpachte cultuurgrond. De opbrengst van deze
verpachting, ruim 27.000,-- Euro wordt
gebruikt voor het onderhoud van de akkers en
voor eventuele aankoop van cultuurakkers.
Het eigendom van SBA neemt nog steeds toe.
In 2007 hebben in totaal 4 aankopen
plaatsgevonden en is 1 perceel verkocht aan de
Provincie in het kader van de omlegging van
de N201..
Voor dit perceel hebben wij een recht op 1e
aankoop na gereedkomen van de omlegging.
Verder hebben wij bedongen dat wij
betrokken zullen worden bij de herinrichting
van de situatie na gereedkomen van de
tunnelbak

Sinds de inrichting melden wij periodiek dat
dit recreatiesteunpunt een voortdurende zorg
en ergernis is. Hoewel het leek alsof er rust
was gekomen in het vernielingenpatroon, is
helaas wederom schade aangebracht.
Minder dramatisch dan voorheen, maar toch is
iedere schade er één teveel.
Aan het eind van het verslagjaar is contact
geweest met de afdeling handhaving van de
provincie. Wij wachten af wat dit verder kan
betekenen.
Ook blijkt dat paarden regelmatig op het
terrein worden uitgelaten en bij nat weer gaten
veroorzaken. Verder zorgen mollen voor de
bekende molshopen.
Ondanks deze zorgen bleek ook afgelopen dat
zowel aan landzijde als aan waterzijde veel
gebruik wordt gemaakt van het recreatieterrein.
We kunnen dus stellen dat het toch een succes
is.


Eigendomsituatie



Aankopen en verkrijgingen om niet.
Dhr. Gerrit Pieter Weij – Een perceel teelland
groot 28 are en 80 centiare. Dit perceel kon
direct worden verpacht.
Bloemenlust Vastgoed Aalsmeer BV – Een
perceel grond en water achter Oosteinderweg
247 groot 1 ha en 60 centiare.
Crajo Onroerend Goed BV – Een perceel
teelland en water nabij de Westeinderdijksloot,
groot 28 are en 88 centiare.
Mevr Ravestein – Een perceel teelland en
water in de Westeinderdijksloot groot 4 are en
26 centiare. Dit perceel, een eiland in de
Westeinderdijksloot is het resterende gedeelte
van de Westeinderdijk. Een mooie aankoop
zeker vanuit historisch perspectief.

Activiteiten in het kader van de rugstreeppad
Met de provincie is in dit verslagjaar redelijk
veel overleg geweest met name omdat de
aanwezigheid van de rugstreeppad
vertragingen zou veroorzaken bij de omlegging
van de N201.
Wij hebben in dit kader een tweetal percelen
ter beschikking kunnen stellen aan de provincie
om de biotoop van de rugstreeppad te creëren.
Twee percelen gelokaliseerd in de Rijsen en in
Oost , samen ca 1 ha, zijn voor de biotoop van
de rugstreeppad geschikt gemaakt door het
graven van een aantal poeltjes. Toen actie werd
2

Hiermee werd ons bezit door aankopen in 2007
uitgebreid met in totaal 2 ha 49 are en 24
centiare.Genoemde aankopen zijn gefinancierd
door Stichting Mainport en Groen, voor wat
betreft hetperceel Bloemenlust. De percelen
gekocht van de heer Weij en van Crajo OG BV
hebben wij vooralsnog vanuit onze reserves
gefinancierd. Voor de aankoop en inrichting
van het eiland in de Westeinderdijksloot zullen
wij het legaat, ontvangen van Dhr. Aldert
Heeren, gebruiken en hebben wij van het
Dinamofonds reeds een substantiële bijdrage
toegezegd gekregen.


IV.





IJsvogelfonds.
De inkomsten uit het IJsvogelfonds zijn
constant en worden zoals bekend gebruikt
voor het beheer van onze natuurpercelen.



Periodiek Bovenlanden Bulletin.
Van de periodiek ‘Bovenlanden Bulletin’
verschenen in 2007 een vijftal edities. De
oplaag van dit kwartaalbericht is 450, bestemd
voor onze donateurs, relaties en de pers. Ook
worden de bibliotheken in Aalsmeer en
Kudelstaart voorzien van een aantal
exemplaren
Ultimo 2007 bedroeg het begunstigersbestand
337. Het saldo van opzeggingen en
aanmeldingen over het gehele jaar was minus
2. Het aantal donateurs is daarmee iets
gedaald.



Het onderhouden van het relatienetwerk,
vergde wederom de nodige aandacht. De
contacten waren divers en velerlei.
Het periodiek overleg met de gemeente
Aalsmeer heeft enige tijd stilgelegen vanwege
een conflict over een zaak daterende uit 2005,
waarop wij maar geen antwoord kregen. Dank
zij bemiddeling van de nieuwe burgemeester,
dhr. P. Litjens, is het overleg weer opgestart
en hebben wij vertrouwen in een verdere
vruchtbare samenwerking.
Met de Stichting Mainport & Groen is
intensief overleg gevoerd, met name omdat het
bestaande convenant aan vernieuwing toe was
en, zo bleek, juridisch ook niet geheel
waterdicht was. Het bestaande convenant
wordt herzien en zal volgend jaar zijn beslag
krijgen.



Onze voorzitter heeft een aantal lezingen
gehouden, bij de Rotary, de Lions en PROBUS
om onze stichting nog meer bekendheid te
geven.



De gemeente Aalsmeer is gestart met het
Waterplan Aalsmeer. Het Algemeen
bestuurslid Klaas Joren zal namens de
Stichting participeren.



Vermeldenswaard is tevens dat wij op verzoek
van de Stichting Mainport & Groen een
filmploeg van Netwerk6 Producties hebben
rondgeleid langs een aantal projecten die als
voorbeeld konden dienen voor de inspanningen

Beheer Algemeen.
Jaarlijks melden wij en dus ook nu weer, dat
het beheer van ons toenemend bezit, met name
de natuurpercelen, een grote zorg blijft. Voor
wat betreft het deel wat valt onder de
financiering van Mainport en Groen hebben
wij reeds aangekaart om te komen tot een
afkoopsom en een ruimere bijdrage dan in de
vigerende subsidieregelingen wordt toegekend.
Voor het overige blijven wij bij de
subsidiegevers argumenteren dat de
onderscheiden subsidieregelingen in het
algemeen gebaseerd zijn op grote
aaneengesloten gebieden, heel anders dus dan
ons versnipperd bezit en dat wij derhalve een
ruimere bijdrage moeten hebben.
Daarnaast speelt dat beheer en onderhoud
steeds meer door professionals moet worden
uitgevoerd met behulp van professionele
apparatuur. Wij zullen dus voortdurend keuzes
moeten maken en prioriteiten moeten stellen.
Periodiek varen wij met het bestuur door het
gebied om vast te stellen waar beheer moet
worden uitgevoerd.

Beheer specifiek
Dit verslagjaar werden een aantal
beheerklussen aangepakt.In het oostelijk
gebied waar ca 10 jaar geleden beschoeiingen
zijn aangebracht, bleek bij inspectie dat een
groot aantal palen redelijk in verval waren. We
hebben ca 300 palen laten bijplaatsen, naast de
aangetaste palen. Wij zijn er van overtuigd dat
we nu weer jaren vooruit kunnen.
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Activiteiten anderszins.

plezier bij regen redelijk kunnen vergallen.
Bovendien zijn er meer mogelijkheden om
rond te lopen en met meer mensen in contact
te komen.
Daarbij komt dat de vrijwillige bijdragen die
deelnemers storten zoveel geld opleveren, ook
nu weer meer dan E 300,--, dat de kosten
nauwelijks meer zijn dan wanneer er met open
pramen wordt gevaren.
De directie van het Zorgcentrum was
wederom zo goed toestemming te verlenen om
aldaar aan te meren en in- en uit te stappen,
waarvoor uiteraard onze grote dank..
Deze keer ging de tocht naar het “Oosten”,
waarbij we ook van boven af konden zien hoe
het werk aan de tunnelbak onder de ringvaart
vorderde.
kon niet worden gemaakt dat dit project
ondanks alle zorgen toch een succes is.
Aangezien er nu nog ruim tijd was, werd
besloten door te varen naar de Nieuwe Meer en
dan de terugtocht weer te aanvaarden. Op tijd
kwamen we weer bij het Zorgcentrum aan en
namen afscheid van tevreden donateurs.

van Stichting de Bovenlanden in de groene
Carré rondom Schiphol.


Wij waren genoodzaakt om voor wat betreft de
percelen 1400,1401 en 1402 het kadaster te
laten meten waar exact de grenzen lagen
vanwege een conflict met de aangrenzende
eigenaar over de afscheiding. Vervelend dit
soort conflicten omdat de kosten flink zijn,
namelijk E 500,-- per grens. De grens is nu
definitief vastgesteld en duidelijk aangegeven.



Wij hebben meegedongen naar de
Landschapsprijs 2007 van de Provincie NoordHolland met ons project in het Reigersbos en
tot onze grote verrassing ontvingen wij bericht
dat wij samen met 8 andere organisaties waren
genomineerd. Bij de uiteindelijke jurering
bleken wij net niet in de prijzen te vallen. Het
feit echter dat wij van de 78 inzendingen tot de
genomineerden zijn verkozen zegt toch wel iets
over het belang en de inzet van het werk van
Stichting de Bovenlanden.



In ons vorig verslag maakten wij melding van
onze inspanningen om de vooroevers in de
ringvaart beter te beschermen tegen de afslag
door beroeps- en pleziervaart. Onze
inspanningen hebben uiteindelijk geresulteerd
in een door de provincie geleid project om
daadwerkelijk de oevers van de Ringvaart te
gaan beschermen. Wij hebben onze inbreng
geleverd en daarbij met nadruk aangegeven dat
de oevers bij de rietlanden van Leimuiden toch
zeker in dit project meegenomen dienen te
worden. Wij hopen dat in 2008 de plannen
definitief kunnen worden gemaakt en dat tot
uitvoering kan worden overgegaan.

De gemeente Aalsmeer is gestart met het
Waterplan Aalsmeer. Het Algemeen
bestuurslid Klaas Joren zal namens de
Stichting participeren.



Wij zijn er in geslaagd erkenning te krijgen als
een Algemeen Nut Beogende Instelling.
(ANBI)



Onze WEB-site, www.bovenlandenaalsmeer.nl
, beheert door onze WEB-master Anton de
Boer, werd in 2007 maandelijks door 300 a
400 mensen bezocht en blijft redelijk constant.
Op de site de meest recente en relevante
informatie over Stichting de Bovenlanden.

 Op 15 mei vond de jaarvergadering plaats in
onze eigen locatie in jachthaven Dragt. Zoals
ieder jaar een select gezelschap, nu 15 leden.
De stemming was geanimeerd en men heeft
met name genoten van de lezing van dhr. Rene
Kriek over vleermuizen.




Tenslotte
Het jaar 2007 was wederom een inspannend jaar.
De relatie met de gemeente is enige tijd op
gespannen voet geweest, vervelend, zeker omdat
wij toch samen belang hebben bij een goed beheer
van het unieke Bovenlanden gebied.
Wij verwachten in het algemeen dat het verkrijgen
van gelden om onze doelstellingen te
verwezenlijken moeilijker zal worden. Het nieuwe
convenant met Mainport & Groen zal, hopen wij,
voor het Oostelijk gebied en voor een deel van het
Westelijk gebied wel goede mogelijkheden

De 13e vaartocht vond dit jaar plaats op
vrijdag 10 augustus. Maar liefst 129 personen
hadden zich aangemeld. Wederom had het
dagelijks bestuur besloten het partyschip de
”Juliana” te huren.
Onze leden worden er niet jonger op en bij
slecht weer biedt de Juliana prima
bescherming en er kan rustig een kopje koffie
worden gedronken, daar waar open pramen het
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scheppen. Wij bespeuren echter ook dat op een
aantal fronten bezuinigingen aan de gang zijn.
Wij blijven alert op ongewenste ontwikkelingen in
het Aalsmeerse in relatie tot onze doelstellingen.
Uit het accountantsverslag inzake de jaarrekening
2007 en de ervan deel uitmakende stukken blijkt
op welke wijze de vele activiteiten die werden
ondernomen, financieel konden worden verwerkt.
Bovendien komt tot uitdrukking dat de financiën
op orde zijn en de financiële positie van SBA als
gezond kan worden aangemerkt.
April 2008 / Koos Luurs – secretaris SBA

Financiele overzichten 2007
Staat van baten en lasten secretariaat over 2007 en 2006
Inkomsten
Omslagkosten*
Rente rek.crt./deposito/rendementrek.
Donateurs

2007
€

10.404
109
6.837

2006
€
2.780
2.460
5.780

17.350
Uitgaven
Verg. Bestuur / kst. administratie
Drukwerk en porto
Algemene kosten
Accountantskosten
Kosten rondvaart
Bankkosten
Huisvestingskosten
Bijdrage huur derden
Bijdrage gemeente Aalsmeer
Van voorziening educatiefcentrum

3.377
2.759
1.938
717
687
285
9.333
-870
-3.800
-1.500

Saldo

3.211
1.725
1.018
939
555
270
9.227
-1.940
-3.800
-1.500
12.926

9705

4.424

1.315

* Ter dekking van de secretariaatskosten wordt 5% van de totale kosten van
een project ten gunste van het secretariaat gebracht.
Specificatie:
Perceel W.J. van Leeuwen
0
Perceel Fa Maarse
0
Perceel de Vries
0
Perceel Mw Seatiel
0
Perceel Bloemenlust
6.334
Perceel Weij
1.360
Perceel Crajo
1.525
Berekende pacht
1.185
10.404
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11.020

425
595
460
38
0
0
0
1.262
2.780

Balans per 31 december 2007 en 2006
2007
€

Activa

2006
€

Vaste activa
Natuurpercelen
Cultuurpercelen
Inventaris

7.387
8
0

7.386
7
0
7.395

7.393

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Lopende aanvragen subsidies

9.114
0

5.806
2.829
9.114

8.635

307.789

250.234

324.298

266.262

50.000

50.000

Liquide middelen

Passiva
Eigen Vermogen
Bestemmingsreserve voor uitgave oeverBescherming natuur- en cultuurterreinen
Voorzieningen
Voorziening secretariaat
Voorziening verkochte akker Oosteinderweg
Voorziening toezicht en beheer cultuurterreinen
Voorziening toezicht en beheer natuurterreinen
Voorziening inrichting Reigerbos
Voorziening recreatiesteunpunt
Voorziening eiland aan Westeinderdijksloot
Voorzienign inrichting Bloemenlust en Jelly’s
Voorziening educatiecentrum

18.575
20.498
95.470
-3.331
38.564
14.737
7.043
57.776
5.123

13.279
20.498
121.870
-10.770
26.665
17.792
0
0
6.623
254.455

Kortlopende schulden
Crediteuren
Vooruitontvangen

19.545
298
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196.137

21.110
15
19.843

20.125

324.298

266.262

Toelichting op de balans per 31 december
2007
€

Materiële vaste activa

2006
€

Natuurpercelen
Dit betreft percelen land welke aangekocht zijn als natuurland. De aankoopprijs,
aankoopkosten, overige kosten en de toerekening van provisies aan het
secretariaat worden betaald uit ontvangen subsidies.
Voor een specificatie van de subsidies en de gemaakte kosten verwijzen
wij u naar de voorziening projecten.
Percelen in eigendom per 31 december:
Jelly/De Hoop Oosteinderweg 215
Moerasbos "Pomona" Oosteinderweg 131
Vincent
Grote Brug
Topsvoort
Het Zwet *
De Reizen **
Hoge Dijk
Matjes Bos ***
Reigersbos
Westeinderdijksloot West
Tets
Oostinjer
Sealtiel
De Vries
De Reizen
Fa Maarse
Bloemenlust

Locatie:
3
5
7
12
12B
13
15
16
18

18
19
18
15
15
15
2a

Grootte
1.70.40 ha
0.86.00 ha
0.31.20 ha
2.46.50 ha
1.40.38 ha
2.41.60 ha
3.41.84 ha
0.74.77 ha
2.21.65 ha
1.14.10 ha
0.16.35 ha
0.19.30 ha
0.17.65 ha
0.23.10 ha
1.44.70 ha
0.55.60 ha
0.16.40 ha
1.77.60 ha
21.39.14 ha

1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
5.696
803
876
1
1
1
7.387

1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
5.696
803
876
1
1
0
7.387

*

Het Zwet, locatie 13, groot 2.41.60 ha, hiervan is om niet verkregen van:
- fam. v.d. Laarse
156 m2
rietland
- dhr. L. Vreeken
520 m2
rietland
- mevr. T. Rijken-Maarse
268 m2
rietland
- mevr. T. Bol- Maarse
268 m2
rietland
- dhr. D.P Bol.
403 m2
rietland
** De Reizen, locatie 15, groot 3.41.84 ha, hiervan is om niet verkregen van:
- dhr. A. Heeren
4.865 m2
moerasbos en water
- dhr. R. Peters
1.797 m2
water enriet
***Matjesbos, locatie 18, groot 2.02.35 ha, hiervan is om niet verkregen van:
- mevr. M. v.d. Beek-Buis
2.500 m2
moerasbos en water
- mevr. M. de Ridder
7.800 m2
water
- mevr. G.A. Spaargaren
1.635 m2
water
- dhr. S. Eveleens
1.520 m2
moerasbos en water
- mevr. Sealtiel
2.310 m2
moerasbos en water
Percelen cultuurgronden in eigendom per 31 december:
Locatie
Been, Oosteinderweg 319
1a
Tromp/Jelly, Oosteinderweg 215-217
3
Grote Brug
12
Het Zwet, Grote Poel
13
Westeinderdijksloot
14
Westeinderplassen
19
Crajo

Totaal
0.77.85 ha
1.52.25 ha
0.37.34 ha
0.58.69 ha
0.46.10 ha
0.92.25 ha

Waarvan
water
0.03.50 ha
0.26.80 ha
0.00.00 ha
0.06.30 ha
0.11.50 ha
0.12.30 ha

4.64.48 ha

0.69.85 ha
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1
1
1
1
1
2
1
8

1
1
1
1
1
2
0
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Lezing over IJsvogels
IJsvogelspecialist Jelle Harder geeft op de
jaarlijkse vergadering een lezing. Hij vertelt over
IJsvogels hoe ze leven en wat ze doen. De
onderwerpen die aan de orde komen zijn: het
uiterlijk, het leefgebied, balts- en broedgedrag,
verzorging van de jongen en voedsel. Harder laat
ook zien hoe een IJsvogelwand gemaakt kan
worden en wat onderhoud en controle inhouden.
Kunnen we op de Westeinderplassen een
IJsvogelwand inrichten en daarmee meer Ijsvogels
laten broeden?
Hij vertoont ook nog een film over het leven van
de IJsvogels langs de rivier de Roer en de Rode
Beek bij Roermond
Verslag boomplantdag

Eerste boom wordt geplant door Burgemeester
Litjens.

Vorig jaar heeft de Stichting de Bovenlanden een
aantal percelen grond aangekocht in de buurt van
de Pontweg achter de voormalige veiling
Bloemenlust. Een deel hiervan bestaat uit een
voormalige seringenakker. De door de stichting
benaderde kwekers hadden geen interesse om
deze verwaarloosde akker te huren. Daarom is
besloten om deze akker om te vormen naar natuur.

Jaarlijkse vaartocht
De jaarlijkse vaartocht vindt plaats op vrijdag 15
augustus. Vertrek om 18.30 vanaf de tuin van het
Zorgcentrum. Dit jaar gaat de tocht richting het
westen, naar de Rietlanden bij Leimuiden. U kunt
zich hiervoor opde jaarvergadering al aanmelden

Hiertoe is de afgelopen maanden een lage,
milieuvriendelijke beschoeing aangelegd rond
deze akker. Op 19 april is deze akker beplant met
een aantal boomsoorten die kenmerkend te
noemen zijn voor dit gebied. Intotaal hebben zich
zo'n 35 mensen gemeld om te helpen bij het
bomenplanten. In totaal is ongeveer 3000
vierkante meter beplant. Hierop zijn ongeveer
2200 bomen weggezet. De eerste boom is door
Burgemeester Litjens gepoot. Hierbij is ookjuist
nog even stil gestaan bij de druk die op onze
omgeving staat in de zin van wonen en economie.
In een dergelijke omgeving mag juist de waarde
van het groen niet onderschat worden.

Colofon:
Uitgave Stichting de Bovenlanden
Aalsmeer Oplage 450 stuks
Redactie:
Nico Borgman, Anton de Boer
Foto’s: Stichting de Bovenlanden,
Postadres: Postbus 356
1430 AJ Aalsmeer

De dag verliep heel voorspoedig en ontspannen.
Met voldoende tijd voor een praatje tussen het
werken, een kopje koffie en een lunch was de klus
om half twee geklaard.

Tel 06-51082342
E-mail Info@bovenlandenaalsmeer.nl
Internet www.bovenlandenaalsmeer.nl
Bank: 3001.50.423
Bezoekadres:
Jachthaven Dragt, Stommeerweg 72,
Aalsmeer

De dag is mede een succes geworden dankzij de
gemeente Aalmeer die gereedschap ter
beschikking heeft gesteld, Baggerbedrijf Cees
Otto die voor een werkschuit heeft gezorgd en
The Beach die de koffie en lunch heeft
aangeboden. Waarvoor onze dank.
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